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God verheerlijkt in het werk van 
de verlossing door de algehele 
afhankelijkheid van de mens1

Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem 
zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid 
van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlos-
sing; opdat het zij gelijk geschreven is: Die roemt, roeme 
in de Heere.
1 Kor. 1:29-31

De christenen aan wie de apostel deze brief schreef, 
woonden in een deel van de wereld waar de menselijke 
wijsheid in hoog aanzien stond. De apostel merkt in vers 
22 van dit hoofdstuk op dat ‘de Grieken wijsheid zoe-
ken’. Korinthe lag niet ver van Athene, dat vele eeuwen 
de beroemdste zetel van de filosofie en geleerdheid in 
de wereld was geweest. De apostel maakt hen daarom 
opmerkzaam op het feit dat God hun wijsheid door 

1.   Bron: The Sermons of Jonathan Edwards – A Reader (editie 
W.H. Kimnach, K.P. Minkema en D.A. Sweeney), Yale 1999, 
66. Originele titel: God Glorified in the Work of Redemption, 
by the Greatness of Man’s Dependence upon Him, in the Whole 
of It (1731).
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het Evangelie had verwoest en tot niets had gebracht. 
De geleerde Grieken en hun filosofen kenden in al hun 
wijsheid God niet. Zij waren niet in staat om de waar-
heid te vinden in de goddelijke dingen. Maar, nadat 
zij zonder enig resultaat tot het uiterste waren gegaan, 
behaagde het God ten slotte om Zichzelf te openbaren 
door het Evangelie. Het Evangelie dat zij als dwaasheid 
beschouwden. 
‘Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat 
Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld 
heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou bescha-
men; en het onedele der wereld en het verachte heeft God 
uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets 
is, teniet zou maken’ (1 Kor. 1:27-28).
De apostel onderricht hen in de tekst waarom God zo 
handelde: ‘Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.’ In 
deze woorden mag worden opgemerkt:

1. Wat Gods bedoeling is met het op deze manier be-
schikken van de zaken in het werk der verlossing. Dat is 
namelijk dat de mens niet in zichzelf zou roemen, maar 
alleen in God. ‘Dat geen vlees zou roemen voor Hem, 
opdat het zij gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in 
de Heere.’

2. Hoe dit doel is bereikt in het werk van de verlossing, 
namelijk doordat de mensen daarin volkomen en direct 
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afhankelijk zijn van God. Dat dit tot hun eigen bestwil 
is blijkt hieruit:

Ten eerste, al het goede dat zij hebben, is in en door 
Christus; Hij is ons geworden ‘wijsheid van God, en 
rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing’. Al het 
goede van het gevallen en verloste schepsel is in deze 
vier dingen gelegen, en het kan ook niet beter uitge-
deeld worden dan in deze dingen. Maar Christus is elk 
van deze dingen voor ons, en wij hebben geen van deze 
dingen anders dan in Hem. Die ons geworden is wijsheid 
van God: in Hem is al het heil en de ware uitnemendheid 
van de wijsheid. Wijsheid was een zaak die de Grieken 
bewonderden. Maar Christus is het ware Licht van de 
wereld. Het is alleen door Hem dat de ware wijsheid 
aan het verstand wordt meegedeeld. Het is in en door 
Christus dat wij gerechtigheid hebben. Het is door Hem 
dat wij gerechtvaardigd zijn, dat onze zonden zijn verge-
ven, en dat wij als rechtvaardigen in Gods gunst worden 
aangenomen. Het is door Christus dat wij geheiligd zijn. 
In Hem hebben wij de ware uitnemendheid van hart en 
verstand. Hij is voor ons rechtvaardigheid geworden, 
zowel toegerekende rechtvaardigheid als rechtvaardig-
heid die in ons is. Het is door Christus dat wij verlossing 
hebben, daadwerkelijke verlossing van alle ellende, en 
dat ons alle geluk en heerlijkheid wordt geschonken. 
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Wij hebben dus al ons heil2 door Christus, Die God is.
Ten tweede blijkt onze afhankelijkheid van God voor ge-
heel ons heil hieruit: God is het Die ons Christus heeft 
gegeven, opdat wij al deze weldaden hebben door Hem. 
‘Hij, Die ons geworden is wijsheid van God, en recht-
vaardigheid’ etc.
Ten derde, het is van Hem dat wij in Christus Jezus zijn 
en deel aan Hem krijgen, en zo de zegeningen ontvangen 
die Hij voor ons geworden is. Het is God Die ons geloof 
geeft waardoor wij met Christus verbonden worden.

In dit vers wordt ons onze afhankelijkheid getoond van 
elke Persoon van de drie-enige God voor onze gehele 
zaligheid. Wij zijn afhankelijk van Christus, de Zoon 
van God, omdat Hij onze wijsheid, rechtvaardigheid, 
heiligmaking en verlossing is. Wij zijn afhankelijk van 
de Vader, Die ons Christus heeft gegeven, en Hem deze 
dingen voor ons heeft gemaakt. Wij zijn afhankelijk 
van de Heilige Geest, want het is van Hem dat wij in 
Christus Jezus zijn. Het is de Geest van God Die geloof 
in Hem geeft, waardoor wij Hem ontvangen en aan Hem 
verbonden worden. 

2.  In het origineel: ‘all our Good’. Voor het zelfstandig naamwoord 
‘Good’ kent het Nederlands meerdere vertalingen. Hier wordt meestal 
gekozen voor ‘heil’; soms voor ‘zaligheid’ of ‘geluk’. 
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De leer

God wordt verheerlijkt in het werk van de verlossing, om-
dat de verlosten hierin zo absoluut en geheel van Hem 
afhankelijk zijn. 
Ik stel voor om hier ten eerste te laten zien dat er een 
absolute en algehele afhankelijkheid van de verlosten 
van God is, voor al hun heil. En ten tweede dat God 
hierdoor in het werk van de verlossing wordt verhoogd 
en verheerlijkt.

I. Er is een absolute en algehele afhankelijkheid van 
de verlosten van God 

De natuur en het middel van onze verlossing is zodanig 
dat de verlosten in alles direct, onmiddellijk en volko-
men afhankelijk zijn van God. Ze zijn in alles van Hem 
afhankelijk, en ze zijn op elke manier van Hem afhan-
kelijk.
Er zijn verschillende manieren waarop iemand voor zijn 
welzijn afhankelijk is van een ander en ook waarop de 
verlosten van Jezus Christus afhankelijk zijn van God 
voor hun gehele heil, namelijk dat zij al hun heil van 
Hem ontvangen, dat zij alles hebben door Hem, en in 
Hem. Dat is de oorzaak en de oorsprong vanwaar hun 
gehele heil komt. Daarin is het van Hem. Hij is het mid-
del waardoor het heil wordt verkregen en overgedragen. 
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Daarin hebben zij het door Hem. Hij is Zelf het heil dat 
wordt gegeven en overgedragen. Daarin is het in Hem. 
Zij die verlost zijn door Jezus zijn in alles heel direct en 
volkomen afhankelijk van God. 

1. De verlosten hebben al hun heil van God 

God is de grote Auteur daarvan. Hij is niet alleen de eer-
ste oorzaak ervan, maar ook de enige gepaste Oorzaak. 
Onze Zaligmaker is ons van God gegeven. Het is God 
Die ons van een Redder heeft voorzien. Jezus Christus 
is niet alleen in Zijn persoon van3 God omdat Hij de 
eniggeboren Zoon van God is. Maar Hij is ook van God 
gegeven4 omdat wij in Hem begrepen zijn en vanwege 
Zijn ambt van Middelaar. Hij is de gave van God aan 
ons. God verkoos en zalfde Hem, heeft Hem tot Zijn 
werk aangesteld en in de wereld gezonden. 
Zoals het God is Die geeft, zo is het ook God Die de 
Zaligmaker aanvaardt. Hij geeft de Verwerver, en Hij 
voorziet in hetgeen verworven wordt. 
Het is van God dat Christus de onze wordt, dat wij tot 
Hem worden gebracht en met Hem verenigd worden. 
Het is van God dat wij geloof ontvangen om aan Hem 
verbonden te worden en deel aan Hem te krijgen. ‘Want 

3.  In het origineel: ‘of God’.
4.  In het origineel: ‘from God’.
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uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat 
niet uit u, het is Gods gave’ (Ef. 2:8). Het is van God dat 
wij werkelijk al de weldaden ontvangen die Christus 
heeft verworven. Het is God Die vergeeft en rechtvaar-
digt en Die bevrijdt van het neerdalen in de hel. De 
verlosten worden in Zijn gunst ontvangen wanneer zij 
worden gerechtvaardigd. Het is dus God Die ons verlost 
van de heerschappij van de zonde, ons reinigt van onze 
vuilheid en Die ons misvormde bestaan verandert. 
Het is van God dat de verlosten hun uitnemendheid, 
wijsheid en heiligheid ontvangen. En dat op twee ma-
nieren, namelijk omdat de Heilige Geest, door Wie deze 
dingen direct worden gewerkt, van God is, van Hem 
uitgaat en door Hem wordt gezonden. En ook omdat 
de Heilige Geest Zelf God is, door Wiens werk en in-
woning de kennis van God en van heilige zaken wordt 
verleend en bevestigd, evenals een heilige gezindheid en 
alle andere genaden. 
Hoewel er gebruik wordt gemaakt van middelen bij 
het geven van genade aan een mensenziel, toch is het 
van God dat wij deze genademiddelen hebben. En Hij 
is het ook Die ze effectief maakt. Het is van God dat 
wij de Heilige Schriften hebben. Het zijn Zijn woorden. 
Het is van God dat wij de instellingen hebben, en hun 
uitwerking hangt af van de onmiddellijke invloed van 
de Geest. De dienaren van het Evangelie zijn van God 
gezonden, en als zij voldoen is het van Hem. ‘Maar wij 
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hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemend-
heid der kracht zij van God en niet uit ons’ (2 Kor. 4:7). 
Hun succes hangt volkomen en absoluut af van de di-
recte zegen en invloed van God.

Ten eerste, de verlosten hebben alles door de genade van 
God. Het is uit enkel genade dat God Zijn eniggeboren 
Zoon heeft gegeven. De genade is voortreffelijk, wat in 
verhouding staat tot de uitnemendheid van wat er is 
gegeven. De Gave was oneindig kostbaar, namelijk een 
Persoon van oneindige waarde en van oneindige heer-
lijkheid. Een Persoon Die ontzaglijk dicht bij God en 
oneindig dierbaar voor God is. De genade is voortref-
felijk, evenredig met de weldaad die ons in Hem wordt 
gegeven. De weldaad is in dubbele zin oneindig, omdat 
wij in Hem bevrijd worden van een oneindige, eeuwige 
ellende, en in Hem eeuwige blijdschap en heerlijkheid 
ontvangen. De genade in het schenken van deze gift is 
evenredig groot met de onwaardigheid van degene die 
deze gift ontvangt. In plaats van deze gave verdienden 
wij oneindige rampen uit Gods hand. 
De genade is groot in de manier waarop deze wordt ge-
geven; hij is evenredig groot met de vernedering en de 
gemaakte kosten waardoor voor ons een weg is gebaand 
om deze gave te bezitten. God gaf Hem om onder ons te 
wonen. Hij gaf Hem om ons vlees en onze natuur aan te 
nemen. Hij werd ons in alles gelijk, doch zonder zondige 
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gebreken. God gaf Hem aan ons in een lage en verdrukte 
staat. En dat niet alleen, maar Hij werd ook gedood, 
opdat Hij een feestmaal voor onze zielen zou zijn. 
De genade van God in het schenken van deze Gift is ge-
heel vrij. God was in het geheel niet verplicht om deze te 
schenken. Hij had de gevallen mens kunnen verwerpen, 
zoals Hij dat met de gevallen engelen deed. Wij hebben 
ook nooit iets gedaan om deze gave te verdienen. Hij 
werd gegeven terwijl wij nog vijanden waren, en voordat 
wij ons hadden bekeerd. Deze gave kwam voort uit de 
liefde van God, Die in ons niets uitnemends kon vinden. 
Hij gaf hem zonder de verwachting dat Hij er ooit voor 
terugbetaald zou worden. 
Het is enkel genade dat de weldaden van Christus wor-
den toegepast aan bepaalde personen. Zij die geroepen 
en geheiligd zijn, kunnen dit alleen maar toeschrijven 
aan het welbehagen van Gods goedheid, waardoor er 
voor hen onderscheid gemaakt is. Hij is soeverein en 
geeft genade aan wie Hij wil. 
De mens is nu meer afhankelijk van de genade van God 
dan hij vóór de val was. Hij is veel meer afhankelijk 
van de vrije goedheid van God dan daarvoor. Toen was 
hij afhankelijk van Gods goedheid om de beloning te 
ontvangen voor volkomen gehoorzaamheid. God was 
niet verplicht om die beloning te beloven en te schenken. 
Maar nu zijn wij voor veel meer dingen afhankelijk van 
Gods genade. Nu hebben wij genade nodig, niet alleen 
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om de heerlijkheid te ontvangen, maar ook om verlost te 
worden van de hel en de eeuwige toorn. Onder het eerste 
verbond waren wij afhankelijk van Gods goedheid, die 
ons het loon der gerechtigheid kon geven. Zo is het ook 
nu. Wij hebben Gods vrije en soevereine genade nodig, 
zodat die gerechtigheid ons geschonken wordt, zodat 
onze zonden worden vergeven en wij vrijgesproken 
worden van de schuld en de oneindige schade daarvan. 
Nu wij nog meer afhankelijk zijn van Gods goedheid dan 
onder het eerste verbond, zijn wij dus afhankelijk van 
een veel grotere, vrijere en wonderlijkere goedheid. Wij 
zijn nu meer afhankelijk van Gods vrije en soevereine 
welbehagen. Wij waren in onze eerste staat afhankelijk 
van God voor heiligheid. Onze oorspronkelijke gerech-
tigheid hadden wij van Hem. Maar toen werd de hei-
ligheid niet geschonken zoals nu, naar het soevereine 
welbehagen. De mens was heilig geschapen, want God 
schiep al Zijn redelijke schepselen heilig. Het zou een 
verkleining zijn geweest van de heiligheid van Gods na-
tuur als Hij een onheilig redelijk schepsel had gemaakt. 
Maar nu de gevallen mens heilig wordt gemaakt, is het 
louter door soevereine genade. Als het God behaagde 
kon Hij de gevallen schepselen de heiligheid ontnemen, 
zonder daarbij enige van Zijn volmaaktheden tekort te 
doen. 
Wij zijn inderdaad niet alleen méér afhankelijk van 
de genade van God, maar onze afhankelijkheid is ook  
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opvallender. Onze eigen onbekwaamheid en hulpeloos-
heid in onszelf zijn veel duidelijker in onze gevallen staat 
dan daarvoor, toen wij niet zondig of ellendig waren. 
Wij zijn veel duidelijker afhankelijk van God voor hei-
ligheid, want we waren eerst zondig en uitermate on-
rein en daarna zijn we heilig. Het effect is dus duidelijk 
merkbaar, en het is duidelijker waarneembaar dat dit van 
God komt. Als de mens altijd heilig was, zou het niet zo 
duidelijk zijn dat hij de noodzakelijke heiligheid, als een 
wezenlijke hoedanigheid van de menselijke natuur, niet  
bezat. 
Wij zijn dus duidelijker afhankelijk van vrije genade voor 
de gunst van God. Eerst waren wij terecht de voorwerpen 
van Zijn ongenoegen, en daarna worden wij ontvangen 
in Zijn gunst. Wij zijn duidelijker afhankelijk van God 
voor geluk, nu we eerst ellendig waren en daarna geluk-
kig zijn. Gods gunst is duidelijker vrij, het is duidelijker 
dat we die ontvangen zonder verdienste in ons, want wij 
hebben werkelijk geen enkele vorm van uitnemendheid 
om iets te verdienen, als er al zoiets als verdienste kon 
zijn in de menselijke uitnemendheid. We zijn niet alleen 
zonder enige ware uitnemendheid, maar geheel vervuld 
en verontreinigd met hetgeen oneindig verfoeilijk is. Al 
ons heil is duidelijker van God, want we waren eerst 
naakt en zonder enig goed, en worden daarna verrijkt 
met alle goeds.


