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HET \ryÁRË GËLOOF

Geliefde lezer,het zal u duidelijk ziin dat het geloof waar*
van de Heere Jezus spreekt, vsronderstelt dat we kennis
aan onze schukl en onze diepe verlorenheid gekregen
hebben. In onze schuld ligt het ongeloof begrepen. Wb
hebben Gocl op Zijn ltroard niet geloofcl eÍ vergÍepex
olr$ Ílàn de boom waarv{n God gezegd heeftr "Gij zuït
dcarvan niel eten,'- We misfrouwden God en Hem onge-
hoorzaam gewarden z.iinde, rverden we dcorde inleving
Íetaaí zonde voor God. In het overtuigende rvcrk van
Goel de Heilige (ieest leren we echrcr eerst slecht* een
paar zonden kennen, om yan daaruit al de verdorven-
heclen van ons hart Íe ontdekken, Wij rvorden in deze
tcresland hopeloos, totdat wij door het ingeplante geloof
rilst vinden in God daor Chri*tus.
Acn dit waarachtig geltm{ dat cle Heilige Ceest in de
hartcn der gelnvigen werkt, gaat in de prediking de
aanbieding van de Zoon vooraf. Bewaarheid wordt
rvaÍ .lohame* zei, dat een mens geen ding kan aanne-
msn, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Van de
hoogste aanlrieding van Chri"stus *an elk der mensen
die onder het Evangelie verkeert, moet rvel sprake zijn,
want anders kan er niet van een rrel *f niet geloven
gesproken worden. Een nrenigte der msnserr denkt cr
niet aan om op dit aanbocl il le gaan en Hem als de
enige Verlossgr vírn zondaren aan te nemen. De ware
gelovigen stemmcn deze waarheid niet alleen toe. maar
onthclzen die ook met sen vast vertrouwen 0p de God
der waarheicl. Zij rveten, dat zc.rwel de aanbiedirlg víror
het gelaof alsook de sehenking donr het geloof de a*n-
nenring in het geloof vooruitgaat. Fe Vader gaf Zijn

"Vt)órwaur, vulrwaaï z.eg Ik u:
heeft het ernuge levslr. "

I)ie in Mij grloafr,

Jahanne:s 6:47

Zoon en bood l-Ient al de Joden aan, tnaar z.ij kenden
Hetn gecn geloof en licftlc toe en zodoende bleven zii in
hun geestelijkc dtxd. ln plaat* van Hem fla$ te nemen
als hun laligmaker, verwierpen ze Hem. Dit gesclriecl-
de uitloutcr vijandschap en ongeloof. De verkl*ring v;tn
de Heere maakt cluidelijk dat zij tot Zijn schapen nict
behoren. De gehele wereld maakt z.ich aan deze z*nd*n
sehuldlg, omriat ze dc duistsrnis liever h*bben dan het
licht. Christus is het Licht der wereld, maar rnsn wil tot
Hem, in geloof, niet komen.
De l{eere wil over deze zaak met de nrens in onderhan-
deling komerr. Het h*le hoofdstuk is hier een voorbeeld
van. De lezer van deze meditatie moet e{:hter begrii-
pen, dat cleze onderhandeling ook tussen God en onze
ziel moet zijn. Er k*n imnrers van het ware geloof gecn

sprake zijn, als rve niet zien, verstaan en geloven dat
$od ons in Zijn lieve Zoon kan en rvil zalig maken.
Dit te einn, is cen vun Ood geleerd zijn. Vanclaar cïat

de Heere Jezus in et:n vsrs uit Jesaja 54 zegt: '"Een

iegelljk darr die het van clen Vader gehoord en geleerd
heeft, die komt tnt Mij." Mct nog mser nadruk dan Hij
tsvoren in hct algemeen deed- triedt Geel Chri*tus, en
in Hem Zichzelf er Zijn genade, de zondaar {let op:
niet de wedergeborene. levendgemaakte of gekrvigc)
onvoorwaarelclijk aan. i{ij doet (lit vrijwillig en toont
zich tevens bereidwilïig om Christus en alles rvat tat de
zaligh*id nodig is, u genadig te sshenken. Hij verslerkt
onze wankelnroedige gee.st daaront met veel van Z,ijn
beloften in de zaak vÍIn ons behoud. Zo kunn*:n we bij-
voorheeld weten, dat Hij ons door Zijn Seest filet cen
hartelijke uitnodiging regt: "'Die wil, nsme het \vater
des levens onr nieto', Openb. 22:17c.
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Door de Geest des levens brengl de Heere de zondaar
uit de dood tot het leven. De Heilige Geest wekt de zon-
daar op en doet l lem onÍwaken uit de diepe doodsslaap
der zr.:nde. liii begiftigt dezulke met het levende geloof.
Over dit geloof, dat zaligmnkend en rechtvaarcligend is,
hebben we het. Het heeft Christus tot Voorwerp. Door
dit geloof komt men tot Christus. Het kornen tot Jezus
is in Herr geloven en het *relooft dat Hij de Zoon Cods
cn het eeuwige Leven is.
Dit ware geloof houdt ook een kennen van Jezus
Christus in. Dit kennen is door Woord en Gec$t, want
het geloof is uit het gehoor sn het gehoor door het
Woord Cods. Niet alleen door het Woord. Ëen mens
ziet nooit door het Woord alleen clat al zijn godsdienst
een wcttisch werk is. Hij is in cle waan een goecl geln-
vig mens te ziin, Hij kent zijn vijandschap niet en daar-
om gcluoft hij ook nict dat eijn goilsdiun$tig werk in
de rarnpzaligheid eindigt. Dit geschieclt rvel door de
Fleilige Geest. Door Gods Geest verstaat men dat men
onder de wet der vervlooking is. Hij brengt de zonda*r
aan het eincle derrÉet, als deze door het gelotf als een
gcrdrleloze gerechtvaardigd wordt. F)e gelovige leert
door Hem lvat \ryet en Evangelie, vloek en zegen en
dood en leven is.
De overgang uit de dood der zonden tot het leven in
Christu.c, sluit een aannemen van Jszus in. We lezen
in onzc tekst" dat die in Christus gelooft, het eeuwige
level heeft. Deze gelovigen zijn do nieuwg*boren kin-
derkens, I Petr. 2:2.2e zijn uit het gelouf wedergebo-
fen. want een andcre wedergeboorte bestaat er nict" We
lezen in het Evangelie van Jnhannes (hoofclstuk l), dat
de Heere tot het Zijne (het Jondse volk) krvnm, en <Jat

de Zijnen Hent rriet aÊngenomen hadden, "Maar zove-
len Hem aangenomen hebben, dien hecft llij nracht
gegeven kirrderen Cods te worden, namelijk die in Zijn
Naam gelovent welke niet uit den bloede, noch uit den
wil des vle*es. noch uit den wil dcs lnan$, maar uit God
geboren zijn". vers 12 en 13. Dus clie niet door het gcloof
Christus is ingeplant, is niet wedergehorcn. Simpelweg
is iemand nog in het vlees en niet in de Geest als hij
Christus niet ingelijfd is. Hij is nog onder de $vet en niet
onder de genade. Zij kunnen 6ode met hun wcttische
godsdienst nooit en te nimmer behagen (Rom. 8).
Die het arrders leren, leren met Kuyper een verilnderstel-
de wedergeboortc. Ze leren een weg builen de bewu*te
gelootsvereniging met Christus om. Ze zijn waanwijs
en daarom blijven ze in lrun dood, omdat zc wel tot sí?rï

gelaaf, nraar niet tot het geloof in Christus kwamen.
Helaas bedriegen zij zichzelf en vele ancleren. Zulke
leraars halen ccn schuld op zich, die niet uit te spreken
is. Je kunt nog beter van niefs welen, dan onder zoh
leer zitten en bedrogen worden. Men getuigt rrrst al die
dergel iike rechtzi nnigheid of zogenaamde bevi ndel ijkc
waarheid volslagcn hlind tc zijn en van niets le wete$.
Als we r"ulke mensen spreken, komt deze onwetenrlheid
ook ma*r al te vaak aan het licht. Anderen volgcn hen
daar blindelings in. Wetcn zi.i vee| De domince kan het
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toch rryeten. Zodoerde gaen $'ook gee* n:efi$en nlÈer
ver{oren. Ze worden opgebouwcl met niets en ze zijn
bekeerd rvaar Cod de Zijnen onbekeenl rnaakïe, en zc
leven waarde gelovigen de clood ondsrvondert. Zo heeft
elk mens zijn eigen godsdienst en de eett praat de ander
na. En als hun iets vreemds in ele orgn klinkt, zeggen-
ze: Wic zal gclijk hcbben? Men weel hct niet. $ranl de

Heer* heeft he* nooit geleerd en hekeerd.
Zo verstaan dere mensen de brieven vao de apostelett
en de gcschriften van de kerkvaders octk niet rneer. Hun
ontgaat, onbewust of willens en wetens, dat het \\erk
des Ceeste$, dat aan he{ gelnof voarafgaat. bij de refnr-
matoren en de r:ude gadgeleerden eenvuudig de vnorbe-
reiding tot geloof genoemd rvordt. In een Schrifluurliike
rerklaring spreken ze ovcr een ontrvriking (f;f. 5:14)

of oprvekking (Joh. 11, Kol. 3:l sn 3) of tot het le,ven

kcrmen. dat i* in Henr geloven en in Hem overgaan {Joh,
5:24 en 25). Du.s van levendmaking spreekt men pa$

als we het met Paulus over he{ leven Cads hebben. cl:rt

áïJêÈn hij uen diïi'ivláe is, aié íir Ctriiiius daor lict gelor:{
leefi. De Geest werkt wcl eerst de overtuiging van zorl-
den, maar maakt lcvend in err mel Christus. F.crrler
heeft men nog nooit geleeld. Jawel, in de zonden, nrilar
nooit voor 6o<1. Doch hoe ze deze waarheid ook pogen

te verdraaien" de waarheid blijft d* waarheid, De toorn
Cods bli"ift op hen die rÍeze waarheid nict kennen (Joh.

l7:3) en clit warre geloof missen (Joh. 3:36). Met het lercn
ïan csn via media (middenweg), een derde rveg, stottsn

ook zij zich aan de Steen dcs aanstoots en kornen om in
een ceurvig r.erderf.
De Heilige Schritï leert ons wat anders. Zelserl nns. dat
ons ler,en Christus is, en hst sterÍen cns gewin, Filipp.
l:21. Alleen degenen tlie in Christus Jezus zijn, die zijn
een nieurv schepscl; het oudc is votrbijgcgaan, zie. het
is alles nieuw ge*nrden, ? Kor. 5:17. Deze mens ver*

kreeg vergeving. Zonder deze vergeving rijn u'e nr:g
under het oardcel, geliefden. Besefdat toch. Laat u niets
rvijs maken, want zonder bloedstorting is er geen yerg€-

ving. Als God u onder dit oordeel weghaalt, wordt uw
leven geheelanders. Dan is Cor{, de schepping, de pre-
dikiug, het leven,ia. dan is aïles y$or u anders en rrícrru'.
U leeft. ti leeft pas echt. Ilet is alles nieuw g*rvorden.
U bent opnieuw geboren en rvaarlijk tot God bekeerd.
En dezg g*hoorte is onlosrnakelijk aan Christus vsrbon-
d*n, met welke u dan, door het gelooi in Zijn clood
gedoopt en ruet Zijn opstanding opstond, Rour. 6 (lees
de kanttekeningen eens bij vers 3 en 4). Is dit het geval,
dan zult u yan de tweede dood nist beschadigd wcrdeu
en kreeg u deel aan de eersÍe geesteliike opsïanding uit
de dood der zonden en der nrisdaden.
Laflt al die andere leringen varen, wanl ze verclerYen u
en uw ziel voor eeuwig. omdat ze niet uit Cod en niet
naar de .Schrift zljn.7* zijn ontstaan omdat de mensen
dez.e weg van God niet kennen en {och vuor Cods volk
willen doorgaan. Ze hetrben vele vonclcn gezocht en
volstaan met snige veranderingen in hun leven. Ze wer-
den er bckeerd mee cn achtcn zich gelovigen, Ze ont-



kenncn Christus niet, nraar ze kennen Hem nok ni{rt, ?e
zeggen wel dat Christus het enige Fundament is in Wie
we zalig worden! m&*r ze leggen tegeliik een ander tïn-
dament, rvaarin niet Cad Drie-enig, mírar eeÍr bekeerd,
zedelijk, verbeterd en gelovig mens centraal staat. Het
is bij hen niet zosls Gods Wcrord het hij monde van de
apostel Paulus in Calaten 2:20leert. Dreu staat "Ik ben
met Christu.s gckruist; en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mijl en hctgeen ik nu in het vlees
leel', dut leef ik doar lret geloof des Zoons Cods. Die
mij lieftehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven
heeft." 2o is het bij u ook als de frisse en verkwikkende
adem van Ccds Geeqt in uw ziel r.l'aait. Zo niet. dan zijn
er de verstikkende dampen, die uit een stinkend rnoeras
yan een eigengemaakte en z-elfgcnoegzame godsdienst
opslijgen. Hn helans, de onherborcn ziel houdt dit voor
een lieflijke geur. liy'c rnoeten eraan ontdekt worden.
f)an zien we niet alleen onze rvalgelijke godsdienst,
rnaar ook dat er uiet wat, m{rar alles in gemist wordt.
Het rvare geloof echter omhelst de barmharligheid
Gods, geopenbaard in Christus. de Zoon van Zijn eeu-
wige liefde. Door dit geloof leett de gelovige waarlijk.
Hij komt met het geloof dat God in zijn harr gewerkt
heeft, van de verkeerde op de goede weg en van cle

leugen tot de waarheid, want Christuri is dc Weg, de
Waarheid en het Leven. Gelukkig dat sr nog zodanige

gelovigen zijn, di* dit kunnen vertellen aan d*genen die
cle leugen voorde waflrheid houden. Zezijn cchÍnr maar
rveinig geworden. Ë,n evenwel wordt cr op hun getuigÊ-
nis maar weinig acht gegeven, Mcn zit zo váril in de leu-
gen ver*trikt, dat alleen een Codswonder <leze kluwen
voor hen kau ontwamen en hen zo kan bevrijden vari
de eeuwige dood. De gelovige hangt echter de Hcere
aan en neemt niets aan dar niet w'aar is. I)e orgelovigen
ttemen daartegenover niets aan !ffat waar is *n clgarom
dwalen zi}Ze hangen de leugcn aan cn daarom ver-
toornt Cod Zich over hen zozeer. Zij missen het gelaof
en willen daarom niet geloven d*t ze Jezus v*rureïpen
en de leugen aannsmen. Ze missen het juiste oordeel.
dat gelovigen unl hetrhen. De gelovigen weten in Wie ze
geloofd hebbsn, Zij vttlgden geen oudwijfse fabelen na.
lk nroct nu ophouden. hoewel ik nog graag over het skrt-
dcel van deze tekst geschreven had, en besluit met de
rvoorden vau Johannes. die hij in zijn eerste briei het
viifde hocrfdstuk vers l2 en 13 schrijft: "l)ie den Ztnn
heetï, dic heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft,
die heeft het levon niet. Deze dingcn heb ik n geschre-
ven, die gelootÏ in den Naant van den Zone Geicls; opclat
gij u,eet elat gij het eeuwige leyen hebt, cn opdat gij
gelooft in den Naam de.s Zcons van 6od.'*

Krimpcn nan rJen lJssel ds- A. K*rt

KBRKVÀOSRS (5)

Justinus de Mnrtelaar (2)
De geschriften van Justinus waren steeds verdecliging"s-
geschriften van het christelijk geloof tegen dwalingen.
Maar hij schreef ook apologieën aan keizers ter verde-
cliging van de christenen. In zijn eerste apologie aan kei-
zcr Antoninu* richlte hij zich tegen de lccr van Simon
de tovenaar en eijn leerling en clpvolger Menande( een
Sarnaritaan.
De geschiedschrijver Eusebius rchrijft dal Justinu*
ons r,ele werken heeft nagelaten, vol van allerlei nut-
tige zaken; z.s herinnercn ons *an een hoog ontu,ikkeld
verstand, dat zeer vervuld is van theologische kennis.
Eusebius geeft een opsomming van de boeken van
Justinus die tot dan bewaard zijn gebleven.
Eén van zi.jn 

"l,erken 
gaat over de christelijke leer en is

gericht aan keiuer Antoninus Pius, diens zonen (oncler

andcren Marcus Aurclius) en de Romeinsc senaat. I)e
geschriftcn (apologieën) lan Justinus aan de keizers
hebhen hun nut gehad tegen de vervolging van de chris*
tÈa$n. Keizcr Marcus Áurelius zond een brief. rvaarin
h.ij aangaf de christenen nict meer tc vervrrlgen. dan

alleen wanneer ze iets zouden willen clndernemen tcgen
de Rcrrneinse nrqËrheid. De brief is dnorEu*ebius in zijn
kerkgeschiedenis opgenomen en luidt als volgt:

"Antoninus' bericht aan de raad van Klein.Azi$.
Vorst Keizer Marcus Aurelius Àntoninus Pius, over-
winrtaar van Àrmenië, de Hoogsle Opperpriester, voor
de vijftiende keer het gezag van Tribuun trezittend, r'oor
de derde keer die van Consul, aan de raad l"an Klcin-
Azië. gegroet.
Ik weet, dat ook de goden er voor zorgen zodanige lieden
niet te !'ergete*; veel eerder nog zoudcn zij de rnensen,
die niei t'oor hen willen buigcn, strafïbn, dan u lret zor.r

doen.
U vcrschrikt hen zeer, dour de ideeen die z-c hebben
te verslerken; want u beschuldigt hel van godlcnshuid;
als deze mensen heschuldigd zoutÍen worden. zaurlcn
zo voor hun eigen god nog liever sterven dan leven; dart
zullen ze de ovgrwinning srnaken, orndat ue hun eigen
zielen '*eliswaar overgevelr, rïuraï nieÍ luisteren naar
wílt u vindt dal ze moelen doen.
En wat betreft de mrdbevingcn, die geschiedden cn nog
steeds doorgaan, heï lijkt niet ongcpas( u eraan te herin-
neren, dat u bang wordt als die zich v$ortloeni ío is rr
een opmerkeliikc tegenstelling tussen onze ideeën en
de hunne.
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