
Hoofdstuk 5

Van Gods besluiten

• Van de Raad des Vredes (Hfd. 5)
– 1 les over v/a 1 t/m 11



Hoofdstuk 5
Van de Raad des Vredes (1)

• Bij behandeling Gods besluiten gewezen op:
1. Zijn werken naar binnen

– Gericht op Gods Wezen en op de drie Personen

2. Zijn werken naar buiten, onderscheiden in:
a. Inblijvende werken = Gods besluiten
b. Uitgaande werken = uitwerking besluiten

• Tot zijn inblijvende werken = Zijn besluiten behoren:
1. De predestinatie
2. De Raad des vredes, 

– ook genoemd Verbond der verlossing,
– of Verbond der genade van eeuwigheid

• Beiden zijn besluiten van eeuwigheid
• Beiden zijn schakels in de ‘gouden keten der zaligheid’

– Rom.8:29:  Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook 
tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn



Van de Raad des Vredes (2)

• Verschil met de predestinatie:
– In de predestinatie zag God de mens aan als niet-geschapen 

en niet-gevallen (supra)
– In de Raad des vredes zag God de mens als gevallen en 

uitverkoren (conclusie hieruit zie blad10)

• Met de gevallen uitverkorenen kon God geen 
gemeenschap hebben (v/a 1):
– Zijn heiligheid staat dat niet toe:

– Lev. 20:7: Daarom, heiligt u en weest heilig; want Ik ben de HEERE 
uw God.

– Zijn rechtvaardigheid eist dat de schuld voldaan is
– Matth. 5:26: Voorwaar Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, 

totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.

• In het verbond der verlossing:
– Wordt volkomen aan Gods recht voldaan
– Komt een Drie-enig God aan Zijn eer
– Wordt de uitverkoren zondaar in Christus 

gerechtvaardigd



Van de Raad des Vredes (3)

• Dit verdrag is van eeuwigheid gesloten (v/a 3):
– Psalm 2:7 en 8: Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot 

Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van 
Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der 
aarde tot Uw bezitting.

– Luk. 22:29: En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader 
Mij dat verordineerd heeft;

– Een bekende bewijstekst wordt in v/a 3 niet genoemd
– Zach. 6:13: … en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen

• Reden?
– Volgens sommige verklaarders ziet dit op Christus ambt 

als Koning en Hogepriesters
– Er is geen omstreden tekst nodig om vast te stellen dat 

er een verbond der verlossing is (Dogmatiek Ds Kersten blz.199)

• Omschrijving verbond der verlossing
– Het van eeuwigheid gesloten verdrag aangaande de verlossing van 

de uitverkorenen tussen God Drie-enig enerzijds en Christus – het 
vertegenwoordigende Hoofd van de uitverkorenen - anderzijds, in 
welk verbond hun de eeuwige zaligheid vermaakt is. (Dogm Steenblok 
v/a 995) 



Van de Raad des Vredes (4)

• Een verbond wordt gesloten tussen partijen
• Partijen in het Verbond der verlossing (v/a 4):

1. God Drie-enig in de Persoon van de Vader (v/a 5)
– De zonde is/wordt immers bedreven tegen een Drie-enig God
– De Vader stelt de eisen

2. Christus die de uitverkorenen vertegenwoordigt, als de 
Knecht des Vaders (v/a 6)
– In de Drie-eenheid is geen meerdere noch mindere
– Verbond ook niet gesloten tussen de drie Personen
– Zou strijdig zijn met eenvoudigheid goddelijk Wezen 
– Christus hier aan te merken:

• als vertegenwoordiger van de uitverkorenen
• als de Knecht des Vaders

– Jes. 53:11: door  Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden  dragen.

• De uitverkorenen zijn hierin geen partij. Zij worden 
vertegenwoordigd door Christus als hun Verbondshoofd 



Van de Raad des Vredes (5)

• Hoe kwam dit verbond tot stand?
1. God de Vader stelde de eisen (v/a 7)

– Wegdragen van de vloek van de Wet
– Volbrengen volmaakte gehoorzaamheid

2. God de Zoon aanvaarde gewillig de eisen (v/a 10)
– Psalm 40;9: Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en 

Uw wet is in het midden Mijns ingewands.
– Nam op Zich die in de tijd volkomen te vervullen door:

• Lijdelijke gehoorzaamheid = lijden van de straf
• Dadelijke gehoorzaamheid = voldoen aan de Wet

– Jes. 53:5: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden

• Hoe is de Heilige Geest hierbij betrokken?
– Als Persoon in de Goddelijke Drie-eenheid
– Als uitvoerder van het verbond in de tijd, waarin Hij:

• De uitverkorenen in het verbond inlijft
• Hun de weldaden van het verbond toepast



Van de Raad des Vredes (6)

• Beloften, eisen en voorwaarden
• De Vader had besloten (v/a 7): 

– Dat Zijn welbehagen (verkiezing) door Christus volbracht 
zou worden

– Jes. 53:10-12: als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal 
hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het 
welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan…

• De Vader beloofde de Zoon (v/a 8)
– De uitverkorenen als ‘eigendom’’

– Joh. 17:6: Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven, en zij 
hebben Uw Woord bewaard.

• De Zoon eiste wat Hem beloofd was (v/a 11)
– De uitverkorenen tot Zijn erfdeel

– Psalm 2:8: Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, 
en de einden der aarde tot Uw bezitting.

– Macht over de schepping tot nut van de uitverkorenen
– Psalm 2:6: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg 

Mijner heiligheid. 



Van de Raad des Vredes (7)
• De Zoon eiste wat Hem beloofd was (vervolg)

– Verheerlijking uit Zijn staat van vernedering
– Joh. 17:5: En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de 

heerlijkheid die Ik bij U had  eer de wereld was.
– Kantt. 13: Dat is, stel Mij tot Uw rechterhand in het volle gebruik 

Mijner Goddelijke heerlijkheid, …
– Bewaring, heiliging en verheerlijking van de Zijnen

– Joh. 17:11: Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.

• De Vader bevestigde Zijn belofte met een eed 
– Psalm 89:30: En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon 

als de dagen der hemelen.
– Kantt.55: Zo is dan deze belofte te duiden op Christus, …

• De Zoon heeft recht op de toegezegde beloften
• Voor Hem Zelf 

– Hebr. 12:2 Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was…is 
gezeten aan de rechter hand van den troon Gods.

• Voor de uitverkorenen
– Joh. 17:24: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij 

Mij gegeven hebt;



Van de Raad des Vredes (8)

• Verbond der verlossing ofwel Verbond der genade 
(van eeuwigheid) is gesloten in de eeuwigheid
– Te vergelijken met een testament = een besluit

• Verbond der genade (Hfd 11)
– Is de uitvoering van dat eeuwig testament in de tijd

• Ingegaan op de dag dat Adam viel
– Gen. 3:15:  Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de 

verzenen vermorzelen.

• Er is geen wezenlijk onderscheid tussen Verbond der 
verlossing en het Verbond der genade

• Er zijn twee verbonden met betrekking tot de 
eeuwige bestemming van de mens:
– Werkverbond en Genadeverbond

• Gal. 4:24-26: Want deze zijn de twee verbonden: het ene van den berg 
Sinaï, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Hagar. .. Maar Jeruzalem dat 
boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.  



Van de Raad des Vredes (9)

• Werkverbond en Genadeverbond
– Werkverbond

• Verbondshoofd Adam
– Verbond der verlossing en Genadeverbond

• Verbondshoofd Christus

• Werkverbond voorwaardelijk
– Gen. 2:17: want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood 

sterven.

• Verbond der genade onvoorwaardelijk
– Wat de uitverkoren aangaat:

• Alle voorwaarden zijn door Christus voldaan
• De weldaden zullen hun toegerekend worden

– Rom. 8:30: En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 
ook verheerlijkt.

• Door de verdienste van hun Verbondshoofd Christus
– Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door 

de verlossing die in Christus Jezus is;



Van de Raad des Vredes (10)

• Verschil met de predestinatie:
• In de predestinatie:

– Zag God de mens aan als niet-geschapen en niet-
gevallen (supra)

– Is Christus – als Hoofd van de Zijn gemeente –
mede Voorwerp van de verkiezing 

• In de Raad des vredes:
– Zag God de mens aan als gevallen en uitverkoren
– Vertegenwoordigde Christus - als Verbondshoofd -

de uitverkorenen
– Verbond hij Zich als Borg en Middelaar om alle eisen 

en voorwaarden te voldoen  
• Conclusie: Het Verbond der verlossing richt Zich uitsluitend op 

de uitverkorenen. Er is geen Bijbelse ruimte om de verworpenen 
daar op enige wijze (uitwendige zegeningen) in mee te laten delen      



Van de Raad des Vredes (11)

Huiswerkvragen
• Er is de nadruk op gelegd dat het Verbond der 

genade onvoorwaardelijk is (wat de mens aangaat)
• Hoe kunnen wij dan spreken van een 

voorwaardelijk aanbod van genade (op voorwaarde 
van geloof en bekering)?


