
 

Dit zijn de 5 punten van het Calvinisme, geleerd op de Synode van Dordrecht, 1618-1619. 
T Totale verdorvenheid   [Arminianisme: Vrije wil] 
U Onvoorwaardelijke verkiezing  [Arminianisme: Voorwaardelijke uitverkiezing] 
L Beperkte verzoening   [Arminianisme: Universele verzoening] 
I Onwederstandelijke genade  [Arminianisme: Genade die je kunt tegenstaan] 
P Volharding van de heiligen  [Arminianisme: Volharding van sommige heiligen] 
 

Lijn preek leerdienst 23 januari 2011: 
VERZOENING – 2 Kor 5,11-21, vooral vss 19-21: Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: 
hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening 
toevertrouwd.20 [..] Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 
 
Kernvraag: voor wie is de Here Jezus gestorven? Voor alle mensen of alleen uitverkorenen? 
Wat betekent verzoening? Dat er weer gezoend kan worden. Vijanden worden vrienden. God doet dat, vs 19. 
Arminius leerde onbeperkte verzoening, voor wie is Jezus gestorven?: Jes 53,6: Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de H E E R  op hem neerkomen. 1 Tim 2,3-6: Dat 
is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid 
leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus 
Jezus,6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Joh 1,29: 
 ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Joh 3,16: Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.  
Calvinisten, voor wie is Jezus gestorven?: Matth 1,21: Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ Matth 20,28: zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Matth 26,28: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, 
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Rom 5,19: Want, gelijk door de ongehoorzaamheid 
van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen 
rechtvaardigen worden. (NBG, 1951) Joh 10,11: Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor 
zijn schapen. Hand 20,18: Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot 
opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene 
verworven heeft. Efez 5,25: Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en 
Zich voor haar overgegeven heeft. 
Leer onbeperkt aanbod van verzoening, maar beperkte daadwerkelijke verzoening: de Here Jezus stierf voor 
de zonden van alle mensen, maar Hij redt effectief een deel van de mensheid. Geen universele verzoening. 
Kern: alleen aanbieding van verzoening en genade aan alle mensen (2 Kor 5) maar omdat een deel van de 
mensen in Jezus gelooft , worden alleen zijn met God verzoend. 
Vb. Calvijn over Gal 5,12 en Rom 5,18. Jezus is voor alle mensen gestorven maar niet alle mensen nemen dat 
aan voor zichzelf.  


