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ALLEN VOOR CHRISTUS WINNEN
Ds. R. Kok: "Ik werd in 1890 te Honkoop geboren en in de Geref. kerk gedoopt. Later kwam
ik in de Ned. Herv. Kerk terecht, waarin ik op 12 of 13-jarige leeftijd tot bekering kwam. Ik
begon in Zeist te kerken in de Oud Gergem en CGK. Eens kwam ik prof. Wisse tegen. Hij
vroeg mij waarom ik niet bij hem kerkte. Ik antwoorde dat ik zijn prediking niet bevindelijk
genoeg vond. "Zo, zo, bent u dan soms zo ver geleid?" Ik haastte mij te zeggen van niet, maar
dat ik er wel graag van hoorde. Met prof. Wisse ben ik altijd goed bevriend gebleven.
Toen ik een jaar of achttien was voelde ik een roeping tot het ambt, maar aanvankelijk tot de
zending. Er was geen geld om een studie te betalen. Mijn theologie-opleiding is gefinancierd
door een onbekend persoon. Ik studeerde bij ds. G. H. Kersten. In 1915 was ik klaar met de
studie en nam ik een beroep aan naar Aagtekerke, waar ik tot 1925 bleef. Van 1925 tot 1930
stond ik in Gouda, "waar ze nogal eens met de Catechismus in de heg liggen." In maart 1930
nam ik het beroep naar Veenendaal aan en bleef daar tot oktober 1958. Over de lengte op één
plaats: "na de oorlog hield de strijd om het aanbod van genade mij op." Na Veendaal vertrok
ik naar Ede, Alpen aan de Rijn en nu ben ik in Ameide beland. Ik ben overal met vreugde
geweest. Ik heb het altijd naar min zin gehad op de wereld van de dienst van de Heere!
Over vier keer preken op een zondag: "Dat is een verlichting, want anders moet ik al die tijd
gaat zitten praten en ik ben geen prater. Preken kost mij minder moeite."
Moet iemand een extra-ordinaire roeping hebben tot het predikantschap, of is een begeerte
reeds voldoende? Ds. R. Kok: "Het één noch het ander! Wat baat het een gemeente als ik zeg
bekeerd en geroepen te zijn? Het gaat om de bediening van het Evangelie. Als het de
gemeente blijkt dat de dominee een boodschap heeft van Godswege, wordt deze vraag niet
gesteld. Zelf heb ik 25 jaar in het curatorium van de Geref. Gemeenten gezeten. Ik zag de
aangemelde mannen bij bosjes struikelen, over hun veel te lange bekeringen en uitgebreide
roepingsverhalen. Soms ijselijk om aan te horen. Ik voelde me beslist wel door God gezonden
om te prediken. Vanuit het Boek Richteren werd ik bepaald bij de kracht van het offer. De
kracht van Christus. "Ga heen in deze uw kracht!"
Ik wil mensen behouden, zo mogelijk op vele manieren. Pas geleden, toen ik in Almelo
preekte, zag ik enkele jongens achter in de kerk te slapen, de hele preek door. Toen ik Amen
zei, rekten ze nog eens lekker uit. Ik zei: Jongens, je hebt tijd verloren laten gaan, want ik heb
gesproken over jullie zaligheid. Ik geloof dat het de jongens iets deed.
De kerninhoud van de bijbel is Jezus Christus en Die gekruisigd voor de wereld, dat staat
indirect in Hebreeën 10: 29. Johannes de Doper zegt: Zie het Lam van God, dat de zonden van
de wereld weg neemt. Dat is niet de wereld van de uitverkorenen. Niks ervan. Er staat
Kosmos, dat is de hele wereld. In de Algenoegzaamheid van Zijn offer, neemt Jezus de
zonden radicaal weg. Ook de Heidelbergse Catechismus (zondag 15 vraag 37) zegt dat Jezus
de toorn van God voor de de zonde van het ganselijke menselijke geslacht gedragen heeft.
Nou? Alleen zij, die Jezus Christus door een waar geloof aannemen worden zalig.
De uitverkiezing of het besluit van God geeft geen enkel recht op Christus. Maar alleen het
genade-aanbod. Dit Evangelie (aanbod van genade) komt tot allen. Jezus zegt "Preek het
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evangelie aan alle creaturen (schepselen)". Ik durf in Gods naam te beweren, dat in dit
opzicht, een verworpene even veel recht heeft om tot Christus te komen als een uitverkorene.
En die tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen. Het is de Waarheid, en anders niet.
Kan God Zijn algemeen aanbod echt menen, vanwege zijn Raadsbesluit? De geopenbaarde
dingen zijn voor ons en onze kinderen. Terwijl de verborgen dingen voor God zijn. God heeft
nooit besloten - door Adam - de mensheid tot eeuwige heerlijkheid te brengen. Alleen door
CHRISTUS. Toch beoogde God - bij de schepping - in Zijn bevelend willen, het heil van
ieder mens (HC zondag 3 vraag 5). God heeft de mens goed geschapen, opdat hij God zijn
schepper recht zou kennen en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven
en te prijzen. Dat was dus Gods oogmerk met ieder mens, vanuit de wil van het bevel. Wij
kunnen en mogen niet werken met Gods raadsbesluit. Leert men dit anders, dan komt men in
conflict met zondag 3 uit de HC. Gods liefde komt tot ieder mens en God meent het.
Jezus zegt in Joh. 3:16: "Alzo lieft heeft God de wereld gehad." Bij die wereld hoort Ezau.
God had Ezau lief. Maar Ezau verwierp het 1e geboorte-recht. God ziet de dingen altijd in
zijn geheel. Niettemin mogen wij nooit de verkiezing los maken van Christus, noch de
verwerping van de zonden. God verkiest in Christus en verwerpt de zonden. Dit is niet te
begrijpen, maar te geloven. In het offer Christus, verkiest God, zonder te letten op kwaliteiten.
Niemand - hoe slecht ook - hoeft te wanhopen. Voor iedereen is er redding mogelijk bij God.
Die in grote barmhartigheid verkiest in het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus, die ons tot een
volkomen verlossing gegeven is. Hij wil dat allen in Hem geloven. Niet de verkiezing, maar
het geloof is primair. In Lukas 23: 34 lezen we, dat Jezus bidt voor de wereld. Vader vergeef
het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat waren mondaine mensen, die Hem kruisigden.
De menselijke doodstaat is wel totaal. Maar een mens is toch actief in zijn doodstaat. De mens
blijft een redelijk schepsel, met een onuitroeibaar besef dat er een Goddelijk Wezen is. God is
bereid om alles te geven, wat tot het leven en de zaligheid nodig is, aan iedereen die er Hem
ootmoedig om vraagt. De Heere wacht om genadig te zijn.
Jezus weende over de onwil van Jeruzalem. Dit waren liefdestranen. De bewogenheid van
Jezus is even echt als de mogelijkheid van zalig worden, die Hij biedt.
De voornaamste taak van een dominee is om allen voor Christus te winnen. God roept de
mens door het Evangelie, ernstig en waarachtig. God kan niet roepen tot uitwendige
vroomheid. Er is maar één roeping, met tweeërlei uitwerking. Niet iedereen beijvert zich om
Roeping en Verkiezing vast te maken, helaas. Zonder beloften kunnen wij niet bidden. De
beloften gelden voor allen. Niemand is 24 uur per dag actief in het zaligmakende geloof. Het
historische geloof - de bedding - moeten wij productief maken. God hoort naar elke bidder.
Wij weten en geloven dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. Opdat de mens in de
weg van de gehoorzaamheid met Hem in de eeuwige Zaligheid leven zou. En dat geloven wij
uit de kracht van Gods bevelend willen. En zo houden wij de prediking van Gods beloften
eveneens voor waarachtig. De beloften van het Evangelie moeten gepreekt worden met bevel
van Bekering en Geloof. De Heere belooft allen die tot Hem komen en geloven, de rust van de
ziel en het eeuwige leven."
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