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Dit bijzondere, klassieke artikel van J.C. Ryle bespreekt de Kerk,
de uitverkiezing en de redding op een beknopte maar effectieve manier
Ik zou graag hebben dat u behoort bij de ware Kerk: de Kerk waarbuiten geen redding is. Ik vraag u
niet waar u op zondag naartoe gaat; ik vraag enkel: “Behoort u bij de ene ware Kerk?”
Waar is deze ware Kerk? Wat is deze ene ware Kerk? Wat zijn de kenmerken waaraan deze ene
ware Kerk kan gekend worden? U mag deze vragen zeker stellen. Geef mij uw aandacht en ik zal u
voorzien van enkele antwoorden.
De ene ware Kerk is samengesteld uit alle gelovigen in de Heer Jezus. Ze wordt gevormd door alle
uitverkorenen van God, bekeerde mannen en vrouwen, alle ware Christenen. In wie wij dan de verkiezing van de Vader kunnen onderscheiden, de sprenkeling van het bloed van de Zoon en het heiligende werk van de Heilige Geest, in die persoon zien wij een lid van Christus’ ware Kerk.
Het is een Kerk waarin al de leden dezelfde kenmerken bezitten. Zij zijn allen wedergeboren uit de
Geest; zij betuigen allen “de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus”1 en heiligheid in leven en spreken. Zij haten zonde2 en zij hebben allen Christus lief. Zij aanbidden verschillend, volgens verschillende gebruiken. Sommigen aanbidden met bepaalde gebedsformules, en
anderen zonder; sommigen aanbidden knielend, en anderen staand; maar allen aanbidden zij met
één hart. Zij worden allen geleid door één Geest; zij zijn allen gebouwd op één fundament; zij allen
betrekken hun godsdienst van één enkel boek - dat is de Bijbel. Zij zijn allen verenigd in één groot
centrum - dat is Jezus Christus. Zij kunnen allen eenstemmig zeggen: “Hallelujah”; en zij kunnen
allen eenstemmig antwoorden: “Amen en Amen”.
Het is een Kerk die niet afhankelijk is van bedienaren op aarde, alhoewel zij hen die het Evangelie
prediken erg waarderen. Het leven van haar leden hangt niet af van kerklidmaatschap of de doop of
het Avondmaal des Heren - alhoewel zij deze dingen sterk waarderen. Zij hebben slechts één
Hoofd, één Herder, één Meester - en dat is Jezus Christus. Hij alleen, door Zijn Geest, erkent de
leden van zijn Kerk, alhoewel bedienaars de deur van de schaapskooi mogen wijzen. Tenzij Hij die
deur opent, zal geen mens op aarde ze openen - geen bisschoppen, noch presbyters, noch synodes,
noch uitspraken. Van zodra het een mens is toegestaan3 zich te bekeren en het evangelie te geloven,
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en alleen dan, wordt hij een lid van deze Kerk. Zoals de berouwvolle kwaaddoener4, deze had niet
de gelegenheid om gedoopt te worden, maar hij had datgene wat veel beter is dan enige waterdoop:
de doop van de Geest. Een waar Kerklid kan niet in staat zijn het brood en de wijn te ontvangen van
Gods Avondmaal, maar hij eet het lichaam van Christus en drinkt het bloed van Christus in geloof,
elke dag dat hij leeft, en geen bedienaar op aarde kan hem ervan weerhouden. Zo iemand kan geëxcommuniceerd worden door aangestelde mannen, en ontzet worden uit uiterlijke ambten van de
belijdende kerk; maar alle aangestelde mannen van de wereld kunnen hem niet uit de ware Kerk
sluiten.
Het is een Kerk waarvan het bestaan niet afhangt van vormen, ceremonieën, kathedralen, kerken,
kapellen, preekstoelen, doopvonten, ambtsgewaden, orgels, talenten, geld, koningen, regeringen,
magistraten of van welke begunstiging ook uit handen van de mens. Deze Kerk kan verder leven, en
voortgaan wanneer al deze dingen van haar worden weggenomen. Ze werd op aarde dikwijls de
wildernis ingejaagd of in grotten en spelonken, door hen die eigenlijk haar vrienden moesten zijn.
Haar bestaan hangt van niets anders af dan van de aanwezigheid van Christus en Zijn Geest, en omdat Zij altijd in de Kerk aanwezig zijn kan de Kerk niet ophouden te bestaan.
Dit is de Kerk die alle Bijbelse beloften en de toekomstige heerlijkheid ontvangt; dit is het Lichaam
van Christus; dit is de kudde van Christus; dit is het huis en het gezin van God; dit is Gods bouwwerk, Gods fundament en de tempel van de Heilige Geest. Dit is de Kerk van de eerstgeborenen,
wier namen opgeschreven zijn in de hemelen; dit is het koninklijke priesterschap, het uitverkorten
geslacht, het bijzondere volk, de gekochte bezitting, de woonplaats van God, het licht voor de wereld, het zout en het koren van deze aarde; dit is de “heilige katholieke5 Kerk6” van de Apostolische
Geloofsbelijdenis; dit is de “Ene katholieke en apostolische Kerk”7 van de Niceaanse Geloofsbelijdenis; dit is de Kerk aan wie de Heer Jezus belooft: “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”, en waartegen Hij zegt: “Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld” (Matt. 16:18;
28:20).
Dit is de enige Kerk die ware eenheid bezit. Haar leden zijn het allemaal eens met de belangrijke
materies van het geloof, want zij werden allen geleerd door één Geest. Over God en Christus en de
Heilige Geest en zonde en hun eigen hart en geloof en berouw en de noodzaak van heiliging en de
waarde van de Bijbel en het belang van gebed en de opstanding en het oordeel dat komen zal - over
al deze onderwerpen hebben zij één geest. Neem er drie of vier van hen, die vreemd zijn aan elkaar,
vanuit de verste uithoeken van de aarde; ondervraag hen afzonderlijk over deze punten: u zal ondervinden dat zij allemaal eenstemmig zijn.
Dit is de enige Kerk die ware heiligheid bezit. Haar leden zijn allen heilig. Zij zijn niet louter heilig
door hun belijdenis, heilig in naam en heilig qua liefdadigheid; zij zijn allen heilig in handelen en
daden, in werkelijkheid, leven en waarheid. Zij zijn allen min of meer gevormd naar het beeld van
Jezus Christus. Geen onheilig mens behoort tot deze Kerk.
Dit is de enige Kerk die waarlijk katholiek5 is. Het is niet de Kerk van enige natie of mensen: haar
leden worden gevonden in elk deel van de wereld waar het Evangelie werd ontvangen en geloofd.
Ze ligt niet opgesloten binnen de grenzen van enig land, of uitwendig bestuur. In haar is er geen
verschil tussen Jood en Griek, zwart of wit, protestant of evangelical - maar het geloof in Christus is
alles. Haar leden zullen verzameld worden vanuit het noorden, zuiden, oosten en westen, en zij zullen van alle volk en taal zijn - maar allen één in Jezus Christus.
Dit is de enige Kerk die waarlijk apostolisch is. Ze is gebouwd op het fundament van de apostelen,
en houdt zich aan de doctrines die de apostelen predikten. De twee grote objectieven waarop hun
leden mikken zijn apostolisch geloof en apostolische praktijk; en zij beschouwen de man die spreekt
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over het volgen van de apostelen maar die deze twee dingen niet bezit, niets meer dan “klinkend
metaal of luidende schel”.
Dit is de enige Kerk die er zeker van is te volharden tot het einde, want niets kan haar ten val brengen en vernietigen. Haar leden kunnen vervolgd en verdrukt worden, en gevangen gezet, geslagen,
onthoofd, verbrand; maar de Ware Kerk wordt nooit uitgedoofd; ze rijst op uit haar kwellingen; zij
leeft verder door vuur en water. Wanneer verpletterd in één land, springt ze op in een ander. De
Farao’s, de Herodessen, de Nero’s, de Bloody Mary’s, hebben tevergeefs gewerkt om deze Kerk
naar beneden te halen; zij sloegen hun duizenden, en daarna stierven ze en gingen naar de plaats
waar zij behoren. De ware Kerk overleeft hen allen en ziet hen begraven worden, ieder op zijn
beurt. De Kerk is een hard aambeeld dat al vele hamers heeft gebroken in deze wereld, en ze zal
nóg vele hamers breken. Ze is een braambos dat dikwijls brandt maar nooit verteerd wordt.
Dit is de enige Kerk waarvan geen enkel lid kan verloren gaan. Eens opgeschreven ik de lijst van
deze Kerk zullen zondaars voor eeuwig veilig zijn; zij zullen nooit weggeworpen worden. De verkiezing van de Vader, de voortdurende bemiddeling van de Zoon, de dagelijkse vernieuwende en
heiligende kracht van de Geest, omgeeft en beschermt hen als een ingesloten tuin. Geen enkele geborene uit Christus Lichaam zal ooit verloren gaan; niet één lam uit Christus’ kudde zal ooit uit Zijn
hand getrokken worden.
Dit is de Kerk die het werk van Christus doet op deze aarde. Haar leden zijn een klein kuddeke,
klein in aantal vergeleken met de kinderen van de wereld: een of twee hier, en twee of drie daar enkelen in de kerkvergadering en enkelen daarbuiten. Maar zij zijn degenen die het universum
schudden; zij zijn degenen die het lot van koninkrijken bepalen, door hun gebeden; zij zijn de actieve werkers in het verspreiden van kennis over redelijke, onbesmette godsdienst; zij zijn het levensbloed van een land, het schild, de verdediging, de kracht en steun van elke natie waartoe zij behoren.
Dit is de Kerk die op het eind waarlijk glorierijk zal zijn. Wanneer alle aardse glorie voorbij zal
zijn, dan zal de Kerk zonder vlek of rimpel voor Christus gesteld worden. Tronen, vorsten en machten van deze aarde zullen tot niets worden - waardigheden en ambten en titels zullen allemaal voorbijgaan; maar de Kerk van de eerstgeborenen zal schijnen als de sterren, en tenslotte zal ze met
vreugde gepresenteerd worden voor de troon van de Vader, op de dag van Christus verschijning.
Wanneer de parels van de Heer worden opgemaakt, en de openbaring van de zonen Gods plaatsvindt, zullen Episcopalen, Presbyterianen en Congregationalisten niet genoemd worden; er zal
slechts één Kerk genoemd worden, en dat is de Kerk van de uitverkorenen.
Lezer, dit is de ware Kerk waartoe een mens moet behoren, als hij gered zal worden. Tenzij u daarbij behoort, bent u niets beter af dan een verloren ziel. U kan de vorm, de schil en de huid van godsdienst bezitten, maar nog niet het wezen van het leven verkregen hebben. Ja, u kan talloze uitwendige voorrechten bezitten: u kan zich verheugen in veel licht en kennis - maar als u niet behoort tot
het Lichaam van Christus, zullen uw licht en kennis en voorrechten uw ziel niet redden. Wat jammer voor de onkundige die op deze dingen vertrouwt! Velen nemen zich voor aan te sluiten bij deze
of gene kerk, en ze nemen dan deel aan het Avondmaal en allerlei formaliteiten, die allemaal deugd
doen aan hun ziel. Maar het is een volkomen desillusie, een grote vergissing! Niet allen waren Israël
die Israël genoemd werden, en niet allen zijn leden van Christus’ Lichaam die van zichzelf zeggen
dat zij christenen zijn. Let goed op; u kan een hechte Episcopaal of Presbyteriaan of Baptist of Wesleyaan of Plymouth Broeder zijn - en toch niet behoren bij de ware Kerk. En als u daar niet bij
hoort, zal later blijken dat u beter nooit was geboren.
J.C. Ryle.
http://www.ukapologetics.net/1truechurch.htm
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