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Problemen  
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Gereformeerde  
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Hebben wij werkelijk een Evangelie voor alle mensen? 

Moeten we gered worden voordat we kunnen geloven? 

Zal ons begrip van Gods soevereiniteit persoonlijke  
evangelisatie hinderen of aanmoedigen? 

Wordt de sleutel van het christelijke geloof gevonden  
bij de berg Sinaï of de berg Golgotha? 

Is overgave aan Christus’ heerschappij een vereiste voor redding? 

Kunnen we werkelijk Gods profetieën letterlijk begrijpen? 
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Problemen  
met de  

Gereformeerde  
Theologie 

 

Als gelovigen kunnen wij God danken voor de reformatie en voor de grote waarheden die door de 
hervormers herontdekt werden: de genoegzaamheid van de Schrift, de rechtvaardiging door geloof, 
en het universele priesterschap van elke gelovige, om er maar enkele te noemen. De reformatie was 
in veel opzichten een “terug naar de Bijbel” beweging. Zo zou het ook vandaag ons doel moeten 
zijn terug te keren naar de Bijbel, niet terug naar de reformatie. Het is altijd best om terug te keren 
naar de zuivere bron van de Schrift (Psalm 12:7) in plaats van terug te keren naar de vervuilde 
stroom verderop. Het doel van dit kort artikel is te wijzen op zekere problemen met de gerefor-
meerde theologie die significante praktische implicaties op het leven en de bediening van de gelo-
vige. 

Hebben wij werkelijk een Evangelie voor alle mensen? 
Paulus onderwees dat het goede nieuws van het evangelie het feit insluit dat “Christus stierf voor 
onze zonden” (1 Korinthiërs 15:1-4). Kunnen we dit goede nieuws eerlijk delen met alle mensen, 
overal? De meeste gereformeerden geloven dat Christus stierf als een Plaatsvervanger en dat Hij de 
straf van de zonde betaalde enkel voor de uitverkorenen, en dat zijn zij die uiteindelijk zullen gered 
worden. De Bijbel gebruikt alle soorten van universele termen om duidelijk te maken dat de Redder 
stierf voor de zonden van Adams gehele mensenras (Jesaja 53:6; Johannes 3:16; 6:51; 1 Timotheüs 
2:6; Hebreeën 2:9; 1 Johannes 2:2; 2 Petrus 2:1; enz.).  
Zie “Voor wie stierf Christus?”: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm  
Dr. Jay Adams verklaart dat hij geen evangelie heeft voor alle mensen:  

“Als gereformeerd christen gelooft de schrijver dat raadgevers niet elke ongeredde raadvrager 
moeten vertellen dat Christus voor hem stierf, want dat kunnen zij niet zeggen. Geen mens 
behalve Christus weet wie Zijn uitverkorenen zijn voor wie Hij stierf” (nadruk toeg.) [Compe-
tent to Counsel, p. 70].  

In scherp contrast met deze beperkte boodschap van Jay Adams is het volgende van iemand die het 
overvloeiende hart kende van Robert Moffat:  

“Toen een van de grootste zendelingen in moderne tijden [Robert Moffat], een van de meest be-
gaafde, een van de meest toegewijde, een van de meest geëerde en succesvolle personen, door 
mij gevraagd werd in ong. 1841, welk evangelie hij predikte tot zijn arme Afrikanen, antwoord-
de hij dat het een stelregel voor hem en zijn metgezellen was om iedereen zonder onderscheid te 
vertellen dat Christus voor hen stierf” [James Morison, The Extent of the Atonement, p. 112]. 

Hoe kunnen we mensen iets aanbieden wat niet voor hen voorzien werd? Hoe kunnen we hen een 
vrije gave aanbieden indien deze gave niet voor hen werd gekocht? Hoe kunnen we hen aansporen 
te drinken van de bron des levens indien voor hen geen water voorzien is? Hoe kunnen we hen ver-
tellen gered te worden indien Christus hun redding niet voorzien heeft? Hoe kunnen we tot een per-
soon zeggen: “Neem dit medicijn en wordt genezen!” indien er geen medicijn te nemen valt en geen 
remedie werd voorzien? 
Gereformeerden, als ze eerlijk zijn, hebben een erg onzeker evangelie: “Misschien stierf Christus 
voor u”. “Misschien heeft God u zo liefgehad”. “Misschien stortte Christus Zijn bloed voor u uit”. 
“Misschien werd voor u redding voorzien”. “Mogelijk bevestigt God Zijn liefde voor u”. “Hopelijk 
is Hij de verzoener van uw zonden”. “Het is mogelijk dat Christus stierf als uw Plaatsvervanger”. 
“Ik breng u goed nieuws, misschien”. Dit zou neerkomen op: “Ik weet dat u een probleem hebt, 
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maar ik ben niet zeker dat er voor uw probleem een oplossing is. Ik weet dat u een vreselijke ziekte 
hebt, maar ik ben niet zeker dat er voor u een remedie is. Uw geval kan hopeloos zijn. We weten 
gewoon niet of er voor u een Redder is of niet”. Hoe dankbaar kunnen we zijn dat er wel degelijk 
een “Behouder van alle mensen” is (1 Timotheüs 4:10)! 

Moeten we gered worden voordat we kunnen geloven? 
Wij allen erkennen dat redding een bovennatuurlijk werk van God is, en dat niemand kan gered 
worden los van goddelijke verlichting (Mattheüs 16:17; Handelingen 16:14) en los van de innerlijke 
overtuiging van de Heilige Geest (Johannes 16:7-11). De Heilige Geest veroordeelt en overtuigt de 
wereld van de zonde van ongeloof (Johannes 16:9).1 Zij die in duisternis wandelen worden bevolen, 
en zijn verantwoordelijk, om de Heer Jezus Christus te ontvangen, het Licht van de wereld. Op het 
punt van de wedergeboorte wordt een kind van de toorn een kind van God en wordt hij de bezitter 
van het echte leven en licht van God. Op het moment dat hij in de Heer Jezus Christus gelooft is hij 
wedergeboren en eeuwig gered (Johannes 1:12; Galaten 3:26; Handelingen 16:30-31). Gerefor-
meerden leren echter dat wedergeboorte het geloof voorafgaat. De Bijbel leert dat een mens moet 
geloven om te leven (Johannes 20:31; Johannes 6:47), maar zij leren dat een mens moet leven om te 
kunnen geloven. 
Charles Spurgeon erkende de ongerijmdheid van te zeggen dat de zondaar moet wedergeboren zijn 
voordat hij kan geloven: 

“Als ik het geloof in Christus moet prediken tot een mens die wedergeboren is, dan is die mens, 
wedergeboren zijnde, reeds gered, en dan is het onnodig en belachelijk dat ik Christus tot hem 
zou prediken en hem zou aansporen te geloven om gered te worden terwijl hij reeds gered is als 
wedergeborene. Moet ik het geloof enkel prediken tot hen die het al hebben? Absurd, inderdaad! 
Is dat niet hetzelfde als te wachten tot een mens is genezen om hem daarna het medicijn te bren-
gen? Dit is Christus prediken tot de rechtvaardigen, en niet tot zondaars” [Uit Spurgeon’s preek, 
getiteld “The Warrant of Faith”]. 

Sommige gereformeerden voeren deze aberrante leer nog verder. Zij zeggen dat een baby wederge-
boren kan zijn op vroege leeftijd, en dan niet tot geloof in Christus kan komen dan jaren later! Ik 
ondervroeg R. C. Sproul over deze leer, en zijn assistent V. A. Voorhis antwoordde in zijn plaats: 

“Wedergeboorte gaat geloof altijd vooraf … Het geloof van een zuigeling kan niet komen dan 
jaren nadat God heeft gewerkt door Zijn Heilige Geest om hem of haar tot wedergeboorte te 
brengen” [Uit een brief van V. A. Voorhis dd. 6-1-2000].  

Deze vreemde, onbijbelse lering suggereert dat een zuigeling kan wedergeboren zijn en toch geen 
gelovige kan worden dan jaren later! Zie de studie “Does Regeneration Precede Faith?”: 
http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/regenera.htm. 

Zal ons begrip van Gods soevereiniteit persoonlijke  
evangelisatie hinderen of aanmoedigen? 

De leer van de uitverkiezing wordt in de Schrift geleerd (Efeziërs 1:4; 2 Thessalonicenzen 2:13) 
maar iemands kijk op Gods soevereiniteit is ernstig verstoord wanneer zijn evangelisatie-inspan-
ningen worden gedempt of versmoord. Beschouw als illustratie van het bekrompen en lelijke exclu-
sivisme van sommige extreme calvinisten, het volgende vers uit een oude lofzang van de “Particular 
Baptists”2: “Wij zijn de weinigen [‘elected few’!] van Gods uitverkorenen, Laat al de rest verdoemd 

 
1 De heilige Geest “overtuigt” de wereld van zonde (Jh 16:8), en Hij “trekt” (Jh 12:32). Hij ruimt bepaalde barrières op 
van vlees en duivel, opdat mensen met hun wil de roep kunnen beantwoorden: “Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En 
die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet” (Op 22:17), althans bij mensen die naar Gods 
voorkennis (1Pt 1:2; Jh 6:64-65) bereikbaar zijn door Hem. Er zijn twee luiken aan de redding: dat van God (Hij 
“trekt”) en dat van de mens (“wie wil…”). Predominant is Gods genadewerking, maar Hij gaat de menselijke wil niet 
voorbij. Verdere details over hoe die twee luiken zich verhouden of werken is Gods zaak: het komt ons niet toe (en 
evenmin Calvijn of Arminius) daarover verder te gaan dan wat ons geopenbaard werd in de Schrift (1Ko 4:6; Rm 12:3). 
2 Strict Baptists, ook gekend als Particular Baptists, zijn baptisten die geloven in een calvinistische of gereformeerde 
interpretatie van de christelijke soteriologie. (Wiki). 

http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/regenera.htm.
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zijn; Er is plaats genoeg in de hel voor u, Wij willen niet dat de hemel wordt volgepropt!” Dit is 
duidelijk een extreem voorbeeld, maar elke poging om de leer van de uitverkiezing als excuus te 
gebruiken om laks te zijn in het bereiken van de verlorenen is weerzinwekkend voor de God “Die 
wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). 
Een gezond begrip van Gods soevereiniteit kan de getrouwe zielenwinner alleen maar aanmoedi-
gen. Hij begrijpt dat God alleen Degene is die het reddingswerk doet, en dus moet hij daarop ver-
trouwen. Zijn eigen intellectuele argumenten of ingenieuze methodes zullen een mens nooit tot ge-
loof in Christus brengen. Enkel God kan de ogen van de blinden openen. Enkel God kan Zijn over-
tuigend werk doen dat verloren mensen zal overtuigen van hun nood aan de Redder. Dit zou moeten 
resulteren in een persoonlijke evangelisatie die berust op gebed, in volle afhankelijkheid van de 
Heer van de oogst. 

Wordt de sleutel van het christelijke geloof gevonden  
bij de berg Sinaï of de berg Golgotha? 

Gereformeerden stellen gelovigen onder de wet, niet voor rechtvaardiging maar voor heiliging. Zij 
leren dat de gelovige onder de wet staat als levensregel. In contrast met de gereformeerde theologie 
leert het dispensationalisme ons dat de gelovige zijn levensregel niet moet zoeken bij de berg Sinaï 
maar bij de berg Golgotha. De berg Sinaï is machteloos om een persoon te rechtvaardigen en ook 
machteloos om een mens te heiligen. De wet is niet de levensregel van de gelovige, maar wel Jezus 
Christus: “Want het leven is voor mij Christus” (Filippenzen 1:21). Hoe leefde Paulus? Wat was 
zijn levensregel? Leefde hij bij de woorden van de wet? Vond hij zijn levensregel bij de berg Sinaï? 
Merk op wat de grote apostel zei: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Chris-
tus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, 
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Paulus leefde over-
eenkomstig de “nieuwe schepping”-regel die voortkomt van de berg Golgotha (Galaten 6:14-163)! 
Als wij ons beroemen op het kruis dan realiseren we ons onze wonderlijke identificatie met Christus 
in Zijn dood en opstanding, en we claimen deze feiten door geloof (Romeinen 6; Kolossenzen 3:1-
4; Galaten 2:20). De berg Sinaï heeft nooit een nieuwe schepping voortgebracht, een nieuwe mens. 
Hij kan enkel de oude mens veroordelen. De sleutel om het christelijke leven te leven wordt gevon-
den bij de berg Golgotha en is gebaseerd op het volmaakte, volbrachte werk van onze Redder. Zie 
“Wat is de levensregel van de gelovige”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf. 

Is overgave aan Christus’ heerschappij een vereiste voor redding? 
Velen in het gereformeerde kamp zijn gehecht aan wat genoemd wordt “Lordship salvation” (Heer-
schapsredding). Dr. Renald Showers heeft geholpen om dit te verduidelijken: “Aan de ene kant is er 
een vals ‘easy-believism’ (gemakkelijk geloven) dat zegt dat louter mentale instemming met be-
paalde waarheden een persoon redt. Aan de andere kant, en om deze dwaling te corrigeren, hebben 
sommigen toevoegingen gedaan aan het evangelie en de bijbelse vereisten voor redding (Lordship 
salvation) …. Er is een duidelijk onderscheid tussen vereisten voor redding en een resultaat van 
redding. De twee mogen niet met elkaar verward worden. Een bereidwilligheid en verlangen naar 
Christus’ bestuur over iemands leven wordt aangezet door het nieuwe geestelijke leven dat ver-
schaft wordt door de Heilige Geest wanneer Hij de gelovige tot nieuw leven wekt bij zijn redding. 
De ongeredden kunnen niet en zullen zich niet aan goddelijk bestuur onderwerpen (Romeinen 8:7). 
Net zoals een boom geen appels kan hebben tenzij hij reeds de natuur bezit van een appelboom, zo 
kan een persoon niet de bereidwilligheid en het verlangen hebben om zich te onderwerpen aan 
Christus’ bestuur tenzij hij reeds de nieuwe natuur bezit, ontvangen bij de wedergeboorte, de red-
ding (2 Petrus 1:3-4). Dus, zelfs de bereidwilligheid en het verlangen om je te onderwerpen aan 

 
3 “Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de 
wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. 15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. 16 En allen die overeenkomstig deze regel 
wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God” (Galaten 6:14-16). 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf.
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Christus’ bestuur is het resultaat van en niet een vereiste voor redding” [“The Trouble With Lords-
hip Salvation”, gepubliceerd in Word of Life 1990 Annual, blz. 18-19]. 
Het eenvoudige gebod dat God heeft gegeven aan de ongeredden is: “Geloof in de Heere Jezus 
Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16:31). Redding is niet gebaseerd op ’s mensen pres-
taties of verbintenis; het is gebaseerd op het volmaakte volbrachte werk van Christus. Geloof rust 
op wat Christus alreeds volbracht heeft. Reddend geloof herdefiniëren door toevoeging van extra 
vereisten is het evangelie verdraaien. Overgave aan Christus’ heerschap … bereidwilligheid de 
Heer te gehoorzamen in alles … Christus liefhebben boven alles … Het nakomen van de eis van 
discipelschap … dit zijn geen vereisten voor redding. Redding is door Gods genade gebaseerd op de 
Persoon en het werk van Christus. Het omvat uw vertrouwen in Hem te stellen en in Hem alleen. 
Het is niet gebaseerd op de broze verbintenis van de zondaar. Als dat zo was zou niemand van ons 
gekwalificeerd zijn voor de hemel. Wij verwerpen dus Lordship salvation, maar wij omarmen van 
harte Lordship sanctification (Heerschapsheiliging). Eens dat we gered zijn, is onderwerping aan 
Christus’ heerschap, en gehoorzaamheid aan alles wat Hij vraagt, essentieel terwijl de Heer in ons 
werkt om te willen en te werken naar zijn welbehagen (Filippenzen 2:12-13). 

Kunnen we werkelijk Gods profetieën letterlijk begrijpen? 
Wanneer het gaat over Gods heldere profetische verklaringen, dan verlaten gereformeerden de vol-
le, normale betekenis van de bijbelse tekst. Zij ontkennen dat de Messias Zijn heerlijke koninkrijks-
regering zal oprichten op deze aarde, en zo negeren zij honderden passages die gevonden worden 
bij de profeten (zoals Jesaja 2:1-5; 11:1-12; Jeremia 23:5-8; enz.). Velen ontkennen dat Israël een 
toekomst heeft in Gods programma (niettegenstaande Jeremia 31:35-37), en geloven in plaats daar-
van dat de kerk Israël vervangen heeft en haar zegeningen heeft overgenomen (gestolen). In de 
meeste gereformeerde kringen wordt het woord “opname” geridiculiseerd en verachtelijk gevonden, 
en zo worden gelovigen beroofd van de gezegende hoop van de imminente komst van de Heer voor 
de Zijnen. Vele gereformeerden hebben het preterisme aangenomen, een systeem van interpretatie 
dat zegt dat alle of de meeste profetieën reeds vervuld werden in het verleden. Zij leren dat de grote 
verdrukking en de komst van de Heer reeds plaatsvonden in 70 nC. In het licht van deze dingen 
brengen gereformeerden deze boodschap: “Er is geen opname; er is geen tweede komst; er is geen 
toekomst voor Israël. En wanneer God iets zegt over de toekomst, moet je Zijn woorden niet nemen 
op hun eerste indruk”. 

Voor verdere studie 
Het is in een kort artikel niet mogelijk al de problemen met de gereformeerde theologie adequaat te 
behandelen. Daarom wijs ik op: http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/reformed.htm  
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