
Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. We bespreken een uitgave van 

uitgeverij Brevier Kampen: Pieter Rouwendal: Verantwoordelijkheid & Verkiezing.                     

Een harte noot. Aantal blz.!26. Prijs: 12,50,. Paperback. 

‘Hoe kan ik verantwoordelijkheid zijn, als God alles besluit en bestuurt? Een harde noot, 

waarop je je tanden kan stuk bijten. In dit boek wil de schrijver aantonen, en daarin is hij 

geslaagd, dat de verantwoordelijkheid van de mens en de verkiezing door God elkaar niet 

uitsluiten of tegenspreken. ‘Ik doe daarbij mijn best om zoveel mogelijk duidelijk te maken 

hóe die twee zich tot elkaar verhouden, maar ik erken dat er vragen overblijven die ik niet 

beantwoorden kan’(6). De schrijver richt zich tot de jongere generatie.  Maar het boek is 

geschikt voor elke belangstellende lezer van welke leeftijd dan ook!  Rouwendal prijst de 

DL als het gaat om verkiezing en verantwoordelijkheid. 

De stof is verdeeld over 26 korte hoofdstukjes. Aan de orde komen o.a.: Het probleem; 

Een onoplosbaar probleem? Hfd. 3 t/m 12: Vaststellen dat de mens verantwoordelijk is. 

O.a.:Dichtbij beginnen. Wij zijn verantwoordelijk en willen dat ook zijn. Zonde en 

verantwoordelijkheid. Gods bemoeienis met de mens : het evangelie. De reactie van de 

mens: ongeloof. Tussenbalans.                                                                                                                                  

Hfd.13 t/m 25 Hoe zit het met de verkiezing? En wordt de verantwoordelijkheid van de 

mens door de verkiezing uitgeschakeld of niet? O.a. de volgende onderwerpen: Gods 

besluit over de mens: de verkiezing. Gods werk in de mens: wedergeboorte. 

Verantwoordelijk gesteld worden en verantwoordelijkheid nemen. Je eigen zaligheid 

werken? Moet ik eerst weten  of ik uitverkoren ben?  Verlicht worden en geloven.   

Bekeerd worden en zich bekeren. Onbekeerdheid als utvlucht en als klacht. Jezus 

aannemen. Verantwoordelijkheid en verkiezing stemmen overeen. Valkuilen.                      

De verantwoordelijkheid afgenomen.   Om verder te lezen. 

Met veel bewondering en instemming vanwege de evenwichtige wijze van beschrijven heb 

ik deze uitgave gelezen. Van harte aanbevolen voor de belangstellende lezer en voor 

gebruik voor catechese, verenigingen, hbo-godsdienstopleidingen , voor bespreking in de 

kerkenraaad en ter voorbereiding van de huisbezoeken en voor bespreking in studenten- 

verenigingen. 

Ik geef nog enkele citaten: 

 ‘De verkiezing neemt alleen in die zin de verantwoordelijkheid van de mens weg, dat God 

in Christus de verantwoordelijkheid neemt voor de zaligheid van zondige en vrijwillig in de 

zonde voortlevende mensen’(121/122). 

‘De vraag of je wedergeboren bent, moet niet beantwoord worden voordat je op Christus 

vertrouwt en tot Hem de toevlucht neemt, maar kan beantwoord worden doordat je op 

Christus vertrouwt en tot Hem de toevlucht neemt. Wie meent wedergeboren te zijn 

zonder tot Christus gevlucht te zijn, stelt zichzelf gerust zonder het enige middel om gerust 

te kunnen zijn’(109)   Van harte aanbevolen.     We bespraken:..              drs.I.A.kole 


