De bron van “de ontkenning van de vrije wil”, via uitverkiezing, het calvinisme.
Deze leer van uitverkiezing heeft de protestante kerken uitgehold en de kerk en hun leden in een
passieve staat gebracht. Want ze kunnen zelf niet tot God komen. Redding door hun eigen wil in
beweging te brengen is hun op geraffineerde wijze ontnomen. Alleen mensen met een speciale
roeping zijn zeker, de anderen moeten maar afwachten waar ze zijn na de dood.
De eerste christenen.
Bij de eerste christenen stond Gods liefde voor alle mensen centraal: (Zie Irenaeus 140 -200 v Chr)
Want alzo lief heeft God de wereld (niet alleen ons!!) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft... En niet Alzo lief heeft God alleen maar de uitverkorenen liefgehad.
Vier eeuwen na Christus maakte Augustinus niet de liefde van God, maar de zondigheid van de mens
tot kern van zijn leer.
Bij de eerste christenen was Gods genade door het zoenoffer van Jezus voor iedereen beschikbaar.
Augustinus stond op het standpunt dat de verlossing van de zonde slechts geschonken werd aan
enkele uitverkorenen. Dit komt voort uit het Gnosticisme. Van Chaldeeuwse oorsprong, had het
Gnosticisme een Joods karakter lang voordat het christelijk werd. Gnosticisme, (Kabbalistische
wijsheid), blijkt de eerste poging te zijn geweest om de kennis, met de hulp van Plato en Pythagoras,
een speculatieve draai te geven aan het christendom, vandaar het gevaar van ketterij waarvan de
systemen van Philo vele valkuilen toont. Paulus waarschuwde voor deze leer.
Uit dezelfde tijd van Jezus Christus was Philo Judaeus (ca. 30 v. C-45 n. C), een gehelliniseerde Jood
uit Alexandrië, die wordt gecrediteerd met de eerste allegorisering van de Bijbel en de toepassing
van mystieke methodes op de Mozaïsche geschriften.
Na de dood van Philo in 45 na Christus, ontstond in Alexandrië de Society of Ormus, wat betekende:
“Wijzen van het Licht.” De oprichter van deze samenleving is Ormesuis, een Serafijnse monnik die
doorging met het infiltreren van deze leer in het christendom. Ormus paste deze leer in binnen het
christendom. en stichtte de Vereniging van Ormus, d.w.z. “Wijzen van het Licht”. Dit om het
christendom te verzwakken.
Deze infiltratie beinvloedde eerst tot de Roomse kerk, en later ontstond na de reformatie, het
calvinisme via Augustinus en Calvijn.
Twee eeuwen na Christus (ong 180 -220 na Chr.) werd de methode van Philo van allegorische
interpretatie van de Schrift onderwezen door Clemens en Origenes in hun catechetische school van
Alexandrië waar ze het neo-platonisme met het christendom samenvoegden tot een gekerstende
versie van Gnosticisme.
Origenes gaat nog verder, en verkondigt al heel duidelijk de katholieke leer van de twee soorten van
moraliteit en vroomheid, een lagere voor alle christenen, en een hogere voor heiligen of de
uitverkoren enkeling.
Irenaeus, (140 -200 na Chr.) wiens verhandeling, tegen ketterijen, tegen de gnostici was gericht,
klaagde afvallige Joden als de uitvinders van deze ketterij aan. Het complot tegen de kerk, een
geschiedenis van de Joodse infiltratie in de kerk, documenteren uit verschillende bronnen, de
stichting van gnosticisme als zijnde de Joodse Kabbala, en de Alexandrijnse Gnostici als zijnde
Kabbalistische Joden.

Matter, de beroemde historicus van Gnosticisme rapporteert ons dat de leidende Joodse
personages, o.a. de Alexandrijnse filosoof Philo, besloot om zich te tooien met de overblijfselen van
andere systemen en maakten de weg vrij voor infiltratie in christelijke systemen.
Philo's (50 na Chr) opvattingen hadden een enorme impact op de vorming van de christelijke
filosofie, en vooral op de exegetische methode en theologische opvattingen van de eerste christelijke
filosofen. Philo maakte gebruik van allegorie om de Griekse met de joodse filosofie te doen
samensmelten. Hij maakte daarbij gebruik van de werkwijze van zowel de joodse exegese als de
stoïcijnse filosofie. Dit was in de tijd van Paulus. Paulus waarschuwde zeer sterk hiertegen.
Kenmerkend voor de gnostici, was ook Valentinus die zijn carrière als leraar aan Alexandrië begon
(ca. 120 na Chr.) De grote leider, die in de kerk verscheen, om het Gnosticisme te bestrijden was in
feite Irenaeus, (140 -200 na Chr.) die grondig de rampzalige sekten en hun donkere leringen
onderzocht en ze genadeloos in woord en daad bestreed.
DE ONTKENNING VAN DE VRIJE WIL! UITVERKIEZING, CALVINISME, TULIP. (5 punts calvinisme)
Augustinus bestreed zeker ketterijen, maar was zelf ook beïnvloed door een tak van de gnostici.
Het idee van de ontkenning van een vrije wil in het gnosticisme, is een uitvloeisel van het Griekse
(goddeloze) denken. In tegenstelling hiermee benadrukten de eerste christenen de vrije wil. In zijn
verhandeling ‘over de uitverkiezing van de heiligen’, bijna de laatste van zijn volledige werken, 429 n.
Chr., verwierp Augustinus het synergisme, ten gunste van het monergisme, dat leert dat de nieuwe
geboorte uitsluitend het werk van de Heilige Geest is, en dat de mens daar op geen enkele wijze aan
meewerkt. En in zijn redding geen eigen keuze en vrije wil heeft. (synergisme leert dat de mens
moet meewerken met de Heilige Geest om behouden te worden.
Augustinus gebruikte o.a. deze tekst; “Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie
uitgekozen.” Joh 15:16
Augustinus is in het gnosticisme (manicheïsme) opgevoed. Gnostiek was (en is ook nu) een
theosofie met verschillende ingrediënten. Hiertegen waarschuwde Paulus voortdurend. Elementen
uit de Joodse traditie, en opvattingen van Plato’s doctrine, als belangrijkste katalysator in de
christelijke opvatting inzake verlossing door Christus. Een dualisme van lichaam en geest, werd
gecombineerd met een krachtig geloof in de predestinatie. (Uitverkiezing)
Daarmee bedoelden de gnostici een aparte uitverkiezing van de uitverkorenen waarin de mens
geen eigen keuze had. De meeste gnostische sektes beweerden de tradities te volgen die Jezus zijn
apostelen in het geheim had onderwezen. Ze verzamelden spreuken van Jezus die hun eigen
interpretatie ondersteunden, en boden hun aanhangers een alternatieve, rivaliserende vorm van
het christendom aan. Gnostische leraren beweerden dat zij de oorsprong van het kwaad beter
verklaarden dan de leer van de eerste gemeente. Augustinus en zijn moeder behoorden hier ook toe.
De banden met dergelijke groepen als de gnostici (in bijzonder de manicheaanse gnostici) staan
rechtstreeks in verband met Augustinus, die ook de belangrijkste referentie was voor de instituten
van Calvijn.
Een juiste blik op de gnostici en hun overtuigingen is essentieel om de connectie tussen Augustinus,
Calvijn, en de calvinistische leer (ook het 5 punts calvinisme TULIP) en dus de band tussen deze
allemaal en ook de vrijmetselarij aan te tonen. (Wat teveel feitelijke details geeft om uitgebreid op in
te gaan, en wat niet speelt in dit verband!!)
Tegen de tijd dat Augustinus werd opgeroepen om de fundamentele waarheden van de katholieke
kerk vast te stellen, was hij een christelijke mysticus. In de daaropvolgende eeuwen, vooral toen de

christelijke apologetiek de Griekse filosofie begon te gebruiken om christelijke ideeën uit te leggen,
werd het neoplatonisme een invloed op de christelijke mystieke gedachte en praktijk via auteurs als
Augustinus van Hippo en Origenes. (Wikipedia "Christelijke mystiek") De grondlegger van de Latijnse
christelijke mystiek is Augustinus, bisschop van Hippo (354-430). (Encyclopaedia Britannica "Western
Catholic Christianity")
De invloed van Augustinus op Calvijns geschriften.
Calvijn maakt in zijn geschriften een duidelijk positief gebruik van Augustinus; dit betekent ook dat
Calvijn de leringen van Augustinus goedkeurt.
Johannes Calvijn (1509-1564) was een Franse hervormer van de kerk die op 26-jarige leeftijd voor
het eerst zijn klassieke theologische werk publiceerde, “Institutes of the Christian Religion, 1536”.
In dit werk, dat de basis vormde van de theologie voor Presbyterianen en gereformeerde kerken,
noemt Calvijn herhaaldelijk de godheid "de architect van het heelal" en verwijst hij tien keer naar zijn
werken in de natuur als "architectuur van het heelal". Calvijn verwijst in zijn commentaar op Psalm
19 ook naar de godheid als de grote architect of architect van het heelal. Dit vinden wij ook terug in
de vrijmetselarij, die ook de structuur van het christendom steeds verder om wil vormen en uit wil
hollen. Hoewel hij de term in de laatste editie van zijn Instituten niet zo vaak gebruikt. Hij noemt God
de architect van de wereld in Institutes Bk 1, Ch 14, Section 1: "Hij die Mozes naar voren brengt als
de Schepper en Architect van de wereld." Hij noemt God ook "Architect" in Bk 1, Ch 14, Section 21.
Bedenk dat Calvijns Instituten in het Latijn (1559) en Frans (1560) werden gepubliceerd.
Waarom ontdekte een onderzoek door de Southern Baptist Convention Sunday School Board in 1991
dat 14% van hun predikanten en 18% of hun diakenen vrijmetselaars waren? Beide systemen zijn
gebaseerd op occulte esoterische geloofssystemen. Onomstotelijk!
Reformatorisch-evangelisch
De ontwikkeling van het calvinisme in de evangelische gemeenten neemt toe in deze tijd.
Hierin zijn o.a. bekende sprekers als John Piper, John MacArthur en Tim Keller.
Tim Keller voltooide in 1981 studies voor een Doctor of Ministry-graad aan het Westminster
Theological Seminary in Philadelphia. In 2009 was Keller een van de oorspronkelijke ondertekenaars
van de oecumenische Verklaring van Manhattan, de laatste poging om nominale evangelicalen en
rooms-katholieken bij elkaar te brengen ter bevordering van een gemeenschappelijk maar
ongedefinieerd "evangelie".
VRIJ? - Als een calvinist zegt "zij die vrij tot God komen", bedoelen ze het niet zoals wij denken dat ze
dat doen. Met “vrijelijk” bedoelt een calvinist iets anders dan het doorsnee evangelie zoals wij dat
kennen. Dus als Keller zegt "degenen die vrij komen", bedoelt hij "degenen die God op
bovennatuurlijke wijze een nieuwe natuur heeft gegeven om hen te doen verlangen om
onweerstaanbaar te komen." Hij bedoelt niet dat elk individu een feitelijke "vrije" keuze had in de
manier waarop u en ik doorgaans denken over een "keuze" ("het kiezen of beslissen tussen twee of
meer mogelijkheden").
De Schrift vertelt ons duidelijk de middelen waarmee God moreel verantwoordelijke wezens wil
redden die naar Zijn eigen beeld zijn geschapen. Hij wil dat iedereen VRIJ berouw heeft om gered te
worden. Als je 'vrijelijk' begrijpt dat het simpelweg betekent dat iemand het morele vermogen heeft
om een keuze te maken om via Jezus tot God te komen. Dit heet bekering.

Keller zou moeten zeggen: God wil dat iedereen wordt gered, ongeacht de middelen die nodig zijn
om hen te redden. God heeft absoluut geen calvinistische uitleg gekozen als het systeem waarmee
Hij mensen kiest en redt.
John MacArthur werd mede door het lezen van boeken van de puriteinen een overtuigde aanhanger
van de calvinistische genadeleer, namelijk 'dat het geloof een genadegift van God is, in het hart
gewerkt door de Heilige Geest'. Door zijn invloed is er een toenemend aantal evangelicals met een
calvinistische inslag. Behalve MacArthur hebben hierbij ook andere theologen als John Piper een rol
gespeeld.
John Piper is een Amerikaans theoloog die christelijke boeken op zijn naam heeft staan. Hij is een
baptist. Hij behaalde in 1971 een bachelor in de theologie aan het Fuller Theological Seminary. Piper
ervoer in 1980 een “onweerstaanbare roep” van God om te gaan preken.
Hij ziet de zogeheten vijf punten van het calvinisme, verwoordt door de Dordtse Leerregels, als de
kern van de Bijbelse genadeleer. Hij gelooft sterk in de uitverkiezingsleer en hangt zijn visie aan op de
uitverkiezing.
Wie de theologie van Keller, Piper en de andere nieuwe calvinisten vergelijkt met die van
calvinistische theologen uit voorgaande eeuwen, wordt getroffen door de grote overeenkomsten.
Wat wel ‘nieuw’ is aan het nieuwe calvinisme, is dat de beweging nu ook voor een groot deel uit
baptisten bestaat, terwijl het ‘oude’ calvinisme vooral een gereformeerd karakter had.

Kees van Kralingen, voorzitter van de Sola 5 Baptisten, hield een lezing over de theoloog George
Whitefield en opwekkingen.
De conferentie van de Sola 5 Baptisten, die tot vanmiddag duurt, werd gisteren geopend met een
lezing van baptistenpredikant Oscar Lohuis over ”De heerlijkheid van God”. Na de lezing van Kees van
Kralingen over opwekkingen in de achttiende eeuw volgden vier workshops over radicale
Godgerichtheid: in het huwelijk, in het gezin, in de arbeidsverhoudingen en in de actualiteit.
Kees van Kralingen (1952) is na een loopbaan in de industrie (management van R&D) nu werkzaam op het
gebied van kerk en theologie. Hij is in 2018 gepromoveerd aan de VU in Amsterdam op een proefschrift over
het werk van de Amerikaanse christen-filosoof Alvin Plantinga. Hij is oudste van de Vrije Baptistengemeente in
Papendrecht, en hoofdredacteur van het Engelstalige blad Reformation Today.

Manifest
Waar staan we voor: Voortdurende bezinning op de krachtige verkondiging van het
Evangelie in de context van de 21e eeuw.
Waar gaan we voor: We willen een platform bieden voor voorgangers en leidinggevenden
in Baptisten en Evangelische gemeenten voor deze bezinning, en willen hen bemoedigen en
toerusten. Centraal staat het overdenken van het Evangelie en de implicaties daarvan voor de
praktijk van de gemeente.
Doelgroep: Voorgangers en leidinggevenden van baptisten- en evangelische gemeenten.

Wat wij geloven: Als Sola 5 Baptisten willen wij ons werk baseren op de Second London
Baptist Confession of Faith van 1689. Onze grondslag is kort samengevat als volgt:
1. Over God: Uit zichzelf kan niemand God leren kennen.
2. De zonde: Elk mens is van nature een vijand van God, die aan Gods oordeel onderworpen
is. De mens kan zichzelf daaruit op geen enkele wijze redden. Alleen God kan en wil de mens
redden door Zijn genade door de verlossing van de Here Jezus Christus.
De London Baptist Confession of Faith of 1689 is als document van groot historisch beland
maar ook nu nog uiterst actueel. Dit is het belangrijkste belijdenisgeschrift van deParticular
Baptists, of zoals ze zich tegenwoordig in de Engelssprekende wereld noemen, de Reformed
Baptists. Dit zijn baptisten die de calvinistische verlossingsleer aanvaarden, of zoals men
het in het Engels noemt: de doctrines of grace (de leer van genade). Deze belijdenis is een van
de drie grote belijdenisgeschriften die in de 17e eeuw zijn voortgekomen uit het puritanisme
(de andere twee zijn de Westminster Confession of Faith van 1647 en de Savoye Declaration
van 1658).
De London Baptist Confession of Faith of 1689, die soms kortweg de ‘1689’ wordt genoemd,
fungeert nu nog als het belangrijkste belijdenisgeschrift voor Reformed Baptists.
Internationaal is dit een groeiende beweging die samengaat met toepassing van de principes
van de Reformatie (de beweging die in Noord-Amerika bekend staat als New Calvinism).
De meeste Reformed Baptist gemeenten elders in de wereld gebruiken de ‘1689’ als
belijdenis voor de gemeente of spreken een duidelijke verbondenheid uit met deze belijdenis.
De "Sola 5 Baptisten" wil zich spiegelen aan en laten inspireren door de reformatorische
sola's. Op die manier wordt een "Bijbels gefundeerde en theologisch verantwoorde identiteit"
van baptisten bevorderd, schrijven ze. De internationale traditie van de "reformed baptists"
zien ze daarbij als voorbeeld.
De groep gaat regelmatig bijeenkomsten beleggen en wil op termijn graag een bijdrage
leveren aan de opleiding van voorgangers.
Sola 5 Baptisten @Sola5Baptisten 6. jul. 2011
Sprekers voor conferentie 'Sola Gratia' zijn o.a. Jan Kuzmenko, Oscar Lohuis, Teun van der
Leer, George van der Hoff & Yme Horjus.
TULIP en de 5 Solas zijn in feite de gereformeerde stickers die het gereformeerde evangelie als een
gegeven waarheid stellen. Het belangrijkste verschil in deze analogie is de kleine lettertjes. In feite
zit de duivel bij TULIP en de 5 Solas letterlijk in de details.
T: Totale verdorvenheid. De veronderstelling is dat dit alleen de mensheid in het algemeen betreft
en niet de familie van God. Nee, het is ook de totale verdorvenheid van de heiligen.
U: onvoorwaardelijke verkiezingen. Dit is geen verkiezing voor verlossing. De uitverkorenen komen
alleen in aanmerking voor een race van geloof; dat wil zeggen, de leer van Augustinus over de
sabbatrust. Als iemand als christen alleen door geloof leeft, is de beloning redding.

L: Beperkte verzoening. Alleen met betrekking tot degenen die zijn gekozen om deel te nemen aan
de race van het geloof, niet iedereen "uitverkorenen".
I: Onweerstaanbare genade. Ook wel bekend als de effectieve roeping. Dit heeft alleen betrekking
op geroepen worden tot de wedloop van het geloof. Volgens Calvijn maken alleen degenen die met
volharding zijn begiftigd de wedloop van het geloof alleen af. Er zijn dus de niet-uitverkorenen, de
uitverkorenen en degenen die volharden.
P: Doorzettingsvermogen van de heiligen. Niet het idee dat de uitverkorenen zullen volharden als
resultaat van de uitverkiezing, maar de uitverkorenen moeten de race door geloof alleen afmaken
om de prijs van het heil te ontvangen. De wedloop van het geloof is niet voor beloningen als
werklieden voor het koninkrijk - de beloning is redding.

