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“Gods Beloften zijn waarachtig, de mens is verantwoordelijk”, 

interview met ds. R. Kok,  

Reformatorisch Dagblad,  

5 september 1975 

 

 

IN DE KEUZE VAN HET GELOOF LIGT ZEKERHEID  

 

Ds. R. Kok: "God houdt Zijn kerk in stand. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Er 

wordt weinig gepreekt vanuit de diepe val in Adam. Tot het hele menselijke geslacht komt 

God met Zijn beloften. Wij moeten die niet beperken tot degenen, waarvan God besloten 

heeft, dat zij zalig zullen worden. Anders is de zonde geen zonde meer. De prediking moet 

allereerst de oproep tot geloof inhouden. Of de aandrang op de noodzaak van de 

wedergeboorte. Ik spreek tot mensen met een ingeschapen godskennis. De duivelen weten 

ook dat er een God is. Zij sidderen. Gods Goedentierenheid leidt tot bekering. De verkiezing 

is opgekomen uit de Goedentierenheid. De bekering is in Christus. Christus heeft volledig 

over de zonden geweend. Vanuit Hem beweent een christen met zijn hart de zonde."  

 

"U zult in mijn preken niet 'het massaal hanteren van het genadeverbond' aantreffen. Dat is 

particulier. Ik preek doorgaans voor onbekeerde mensen. Hoewel er twee soorten mensen (in 

Christus of buiten Christus) zijn, moet ik ook iedere dag bekeerd worden. Bij de beloften 

komt het aan op waarachtigheid. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de 

dood, VOLKOMEN UITKOMST geven. God stelt zijn trouw dan ook voor als een 

huwelijksverbond. De mens blijft volledig verantwoordelijk. Maar wij hebben Hem lief, 

omdat Hij ons eerst heeft lief gehad."  

 

"Vroeger heb ik veel verkeerd op gezelschappen. Daar lazen zij dan de preken van de 

Erskines. Zij kwamen met de belofte voor iedereen. Het geloven vloeit voort uit het goddelijk 

geloven. Noem mij een gebed, zonder gebruik van een belofte te maken. Zo'n gebed is er niet. 

Anders wordt het een wanhoopsgebed. Als men niet wil bidden, pleitend op de belofte, wordt 

het "Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons." 

  

"Christus staat tegenover de zondeval. Psalm 2: Eis van Mij en Ik zal de heidenen geven tot 

Uw erfdeel. Kust de Zoon, opdat Hij niet toornt. De hele wereld is aan Christus gegeven. Aan 

de hele wereld moet het Evangelie gepreekt te worden. Dat de Heere zondaren zalig wil 

maken, is op gekomen uit Zijn Goedentierenheid en Barmhartigheid. De Zoon vroeg aan de 

Vader: wie zal Borg worden? De Vader heeft de Zoon en de Heilige Geest vrijgelaten. 

Christus werd uit soevereine liefde Borg van het verlossingsplan. De mens is volledig 

verantwoordelijk." 

 


