Totale verdorvenheid – Total depravity
M.V. 15-01-2018. Update 24-6-2021 (links)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Beknopte behandeling van dit onderwerp.
Definitie
We zouden “Totale verdorvenheid”, zoals de BIJBEL dat leert, kunnen definiëren als dat alle delen
van de menselijke natuur zijn aangetast, besmet, besmeurd, of beïnvloed door de zonde die ieder
mens in zich draagt. De mens kan daardoor niet uit eigen kracht tot God komen. Daarvoor is Gods
genade nodig. God werkt het willen (Filippenzen 2:13) en opent harten (Handelingen 16:14). De
heilige Geest “overtuigt” de wereld van zonde (Johannes 16:8), en Hij “trekt” (Johannes 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” (Openbaring 22:17), althans bij mensen die naar Gods voornemen en voorkennis (1 Petrus 1:2; Johannes 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 en evenmin het gebed van getrouwen in dit verband. Eens dat de mens zo werd wedergeboren kan hij niet meer verloren gaan. Dat leert de BIJBEL – niet Calvijn of Arminius. 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 (1 Korinthiërs 4:6; Romeinen 12:3).
Zie ook : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkiezing-en-predestinatie.pdf
De mens niet volstrekt slecht
Er zijn goede en aanbevelingswaardige dingen in de levens van vele mensen die echter niet beweren
christen te zijn (niet goed in Gods ogen maar wel in aardse handelingen). Anders zouden er geen
“goede Samaritanen” (Lukas 10:25-37) zijn of “Joden waarin geen bedrog is”, zoals Nathanaël (Johannes 1:48). Zie ook Romeinen 2:14-15. De heidenen op Malta betoonden een buitengewone
vriendelijkheid en gastvrijheid (Handelingen 28:2). De mens is nog steeds een beelddrager (1 Korinthiërs 11:7; Jakobus 3:9; Genesis 1:27) van God: hij is niet verworden tot een louter dierlijke of
biologische staat. Als mens verdient hij respect en God heeft hem lief en gaf Zijn leven voor hem.
Zo ook moeten wij al onze medemensen liefhebben – zonder uitzondering, tot onze vijanden toe.
We zouden “Totale verdorvenheid” kunnen definiëren als dat alle delen van de menselijke natuur
zijn aangetast, besmet, besmeurd, of beïnvloed door de zonde die ieder mens in zich draagt.
Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf .
Er zijn relatief “goede” en “slechte” mensen
“De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten, en de boze mens brengt
boze dingen voort uit de boze schat” (Mattheüs 12:35).
Calvinisme
Men mag niet neigen naar het extreme Calvinisme* met zijn uitsluiting van de menselijke wil. De
Bijbelse leer is niet Calvinistisch, niet Arminiaans: Naast Zijn soevereine handelen (1 Petrus 1:2)
doet God ook beroep op de menselijke wil (bv. Openbaring 22:17). Dat laatste gebeurt echter niet
door mystiek, emotionalisme of effecten, maar door de inwerking van Gods Woord en Zijn Geest
op het hart en de geest van de mens. “Beslissings”-samenkomsten, met hun uitgelokte instant1

bekeringen, met overbenadrukking van de menselijke wil (beslissing), zijn niet Gods manier van
werken.
* http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Reformatie .
Het beroep op de WIL – van ALLE mensen – in het reddingsproces:
Sla volgende Schriftplaatsen erop na:
Mattheüs 22:3; 23:37; Markus 8:34; Johannes 1:12; 3:16-17; 5:24, 40; 6:37b; Handelingen 2:21;
7:51; 16:30-31; 17:26-27, 30; Efeziërs 1:12; 1 Timotheüs 2:3-4; Hebreeën 11:6; 3:7-8, 15; 2 Petrus
3:9; 1 Johannes 2:2; Openbaring 22:17; Spreuken 1:24-25; Jesaja 65:12; Ezechiël 33:11.
Lees verder:
o “De Waarde van de Mens”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf
o “Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil”:
http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing en
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkiezing-en-predestinatie.pdf
o “De gevaren van Gereformeerde Theologie”: http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm
o “Reformatie/Calvinisme”: http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie
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