Voor wie stierf Christus?
Een verdediging van Onbeperkte Verzoening1
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http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm

13. Concluderend verzoek
ATTENTIE VOOR ALLE ONGEREDDE MENSEN!
“ALLEN” OMVAT OOK U!
ALLEN hebben gezondigd (Romeinen 3:23) en ALLEN dwaalden als schapen, maar de Heer heeft
de ongerechtigheid van ons ALLEN op Hem doen neerkomen (Jesaja 53:6). De zaligmakende genade van God is verschenen aan ALLE mensen (Titus 2:11). Redding is mogelijk voor IEDER die
in Hem gelooft (Johannes 3:16-17) en Jezus Christus is een Behouder van ALLE mensen (1 Timotheüs 4:10). God wil dat ALLE mensen zalig worden (1 Timotheüs 2:3-4) en de Redder heeft Zich
gegeven als een losprijs voor ALLEN (1 Timotheüs 2:6; 1 Johannes 2:2). Zodoende is de evangelieboodschap voor ALLE schepselen (Markus 16:15) en Gods genadige uitnodiging richt zich tot
IEDER (Romeinen 10:13; Openbaring 22:17). God verkondigt nu overal aan ALLE mensen dat zij
zich moeten bekeren (Handelingen 17:30). ALLE mensen uit ALLE naties worden bevolen tot geloofsgehoorzaamheid te komen (Romeinen 1:5; 16:26). Christenen worden bevolen om naar ALLE
mensen te gaan en hen op te roepen: “laat u met God verzoenen” (2 Korinthiërs 5:19-20). Ja, de
ALLEN omvat ook u. Wilt u persoonlijk ALLES ontvangen of verwerpen wat de levende God voor
u gedaan heeft?
“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”. (Johannes 1:12).

14. Voor verdere studie
De volgende bronnen worden aanbevolen:
1. Did Christ Die Only for the Elect?—A Treatise on the Extent of Christ’s Atonement, by Norman
F. Douty (Wipf and Stock Publishers, Eugene, Oregon). This is a very helpful book written on
the extent of the atonement, but I do not endorse everything taught in the book, nor do I necessarily endorse Douty’s other books.
2. The Death Christ Died – A Biblical Case For Unlimited Atonement (Revised Edition, 1998) by
Robert P. Lightner [Kregel]. This is an excellent defense of the doctrine of unlimited atonement
by a respected Bible teacher and theologian. There is an appendix dealing with the teaching of
Dr. John MacArthur on this issue (pages 161-165).
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Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor
de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen
voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave
wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden
door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf ;
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf .
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3. The Extent of the Atonement by James Morison (London: Hamilton, Adams & Co., 1882). Excellent well-written study by this Scottish believer of the 19th century. It is available from
GOOD BOOKS (2456 Devonshire Rd., Springfield, IL 62703). I have quoted from this work
throughout this paper.
4. Universal Redemption of Mankind by Richard Baxter (printed in London, 1694). A massive
study of this issue (502 pages) but written in old English (“s” written as “f”, etc.) and hard to
follow. Available from GOOD BOOKS (address given above under #3).
5. Did Christ Die Only for the Elect? By Charles R. Smith [BMH Books, Winona Lake, Indiana].
This is a helpful booklet which shows the problems with the limited atonement position.
6. For Whom Did Christ Die? Systematic Theology, Vol. III, by Lewis Sperry Chafer, Chapter X,
pages 183-205. This is an excellent discussion of this issue. Chafer looks at the extent of the
atonement from the three aspects of Christ’s cross-work: redemption (sinward), reconciliation
(manward) and propitiation (Godward).
7. The Extent of the Atonement, Basic Theology by Charles Ryrie, Chapter 55, pages 318-323.
8. Beyond Calvinism and Arminianism by C. Gordon Olson, his chapter on “For Whom Did Christ
Die?” and his appendix on “Quotations from Calvin on General Redemption”. This recommendation does not mean that I agree with everything in Olson’s book. See also Getting the Gospel
Right by the same author, Chapter 16, “Christ really died for every sinner” (pages 202-215).
9. Systematic Theology, Volume Three (Sin and Salvation) by Dr. Norman Geisler, chapter 12
(“The Extend of Salvation–Limited or Unlimited Atonement”), pages 347-388.
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