
 1 

 
 

Ds. F. Mallan over H.C. zondag 7 
 

1e citaat (blz. 132) : “Van het vertrouwen wordt hier gesproken als een zeker vertrouwen. En dan wordt 

ons verder gezegd waarin dat vertrouwen bestaat. Het is een vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook 

mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij, uit loutere genade, 

alleen om de verdiensten van Christus’ wil. Dat is een grote zaak. We moeten nu eerst de vraag 

beantwoorden: ‘wanneer ontvangt de mens dat geloof waarover hier gesproken wordt? En dan moet het 

antwoord daarop zijn: in de wedergeboorte of de daad der levendmaking. Deze zondag spreekt over het 

wezen des geloofs of het geloof zelf. En dat wezen des geloofs verkrijgt men in de wedergeboorte. Echter 

hebben we het wezen des geloofs te onderscheiden van de oefeningen des geloofs. Dus de inplanting des 

geloofs hebben we te onderscheiden van de werkzame daad des geloofs. In het wezen des geloofs nu, ligt dat 

zeker vertrouwen waarover hier het antwoord spreekt. Maar in de oefeningen des geloofs komt dit 

vertrouwen openbaar.” 

  

DJK : Ds. Mallan leert hier twee dwalingen. Hij spreekt van een valse wedergeboorte en/of 

levendmaking zonder een bewuste vereniging met Christus door het zaligmakende geloof. Ten 

tweede scheidt ook hij, in navolging van zijn leermeesters ds. G.H. Kersten en dr. Steenblok, het 

metterdaad geloven van het zaligmakende geloof zelf. Iemand kan dus het geloof ingeplant 

gekregen hebben door de Heilige Geest, zonder met bewustheid actief in Jezus Christus te 

geloven tot zaligheid, verzoening en vrede. Dat wil zeggen dat iemand met zijn hemelse 

Bruidegom getrouwd, zonder Hem omhelsd te hebben door het zaligmakende geloof. Ds. 

Mallan stelt het kunnen geloven tot rechtvaardigheid leerstellig pas in HC zondag 23. Waarom 

schrijft ik dit? Omdat Mallan bij zijn verklaring over HC zondag 7 ook niet van de afsnijding der 

wet spreekt, ofwel het verloren gaan door de weg van Gods heilige Recht. Dit geschiedt volgens 

hem pas bij de doorleving van HC zondag 23, in tegenstelling tot de zuivere leer der reformatie. 

We kunnen zijn leer omtrent deze punt daarom beslist geen gereformeerde leer meer noemen, 

om de eenvoudige reden dat het indruist tegen de rechtvaardigingsleer der apostelen en daarmee 

dus als een ongereformeerde leer betiteld behoord te worden. Nogmaals, lees zijn verklaring van 

HC zondag 7, en leg hier de uitleg van Urisnus en Van der Groe eens naast. Dan hoop ik dat u 

van heilige schrik en verbazing innerlijk ontsteld zult worden over hoe ver we zijn afgeweken van 

het geschonken licht der Reformatie. Voor wat betreft dit veronderstelde geloof in deze valse 

wedergeboorte, hebben wij alrede enkele malen zijn dwaling weerlegd. Lees hier: 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/01/weerlegging-ws-omtrent-uitleg-titus-2-vers-1.pdf 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/01/weerlegging-ws-uitleg-ds-mallan-omtrent-veronderstelde-

wedergeboorte.pdf 
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2e citaat (blz. 132) : “En we hebben ook het oprechte geloof geheel naar Gods Woord te verklaren. Er zijn 

reeds in de tijd van Van der Groe en Comrie zulke beroeringen ontstaan doordat men het onderscheid niet 

goed inzag tussen het wezen des geloofs en de oefeningen des geloofs. Vandaar zag Van der Groe zich 

genoodzaakt om in een uitvoerig schrijven zijn standpunt te verdedigen tegen Jacob Groenewegen. Zeer 

leerzaam is dit schrijven van Van der Groe. Hij toont heel duidelijk aan, dat de zekerheid al ligt in het 

wezen des geloofs, maar dat het in het welwezen des geloofs of de rechtvaardigmakende daad des geloofs pas 

bij de ziel tot een welbewust vertrouwen komt, dus tot dat verzekerd vertrouwen in de vergeving der zonden. 

Maar met grote klem houdt hij eraan vast, dat de zekerheid al is te vinden in het wezen des geloofs. In dat 

geloof ligt alles wat nodig is voor de ziel tot zaligheid. Geen zaligmakende werkzaamheden zijn er dus buiten 

dat wezen des geloofs.” 

  

 

DJK : Telkens heeft ds. Mallan de godzalige Theodorus Van der Groe voor zijn dogmatische 

rammelkarretje gespannen. Wellicht deed hij dit om zijn on-Bijbelse leerstellingen wat meer 

gewicht en waardij te geven. Maar niets is minder waar dan dat!, want Van der Groe leerde 

beslist niet hetzelfde als hetgeen ds. F. Mallan in zijn gemeenten plachte te leren. Leg hun 

verklaringen over HC zondag 7 maar eens naast elkaar, dan zult u spoedig bemerken dat Van 

der Groe het geloven NOOIT en te NIMMER van het zaligmakende geloof gescheiden heeft. 

Een bekende uitspraak van hem in dit verband is : “dat dit net zo dwaas is om te stellen, als dat de 

hitte van het vuur te scheiden is…etc.”  Lees hier wat Van der Groe zegt over het geloof en het 

daaraan gekoppelde geloven in de Heere Jezus Christus tot eeuwige zaligheid. Ik citeer: 

 

Van der Groe : “Er is nooit een waar zaligmakend geloof van de Geest in het hart van de 

uitverkorenen, die niet onmiddellijk de weldaad van de rechtvaardigmaking met zich meevoert, 

als een onafscheidelijk vruchtgevolg, volgens Rom. 5:1, Gal. 2:16, Joh. 1:12 en bij herhaling in 

de Heilige Schrift. Daarom moeten wij nooit een waar geloof stellen, zonder 

rechtvaardigmaking! De onmiddellijke vrucht van het geloof is onze rechtvaardigmaking. Door 

dat geloof neemt de zondaar met een gewillige verloochening van alle eigen sterkten en 

gerechtigheid, de Heere Jezus en Zijn volmaakte gerechtigheid aan, en wordt er op het nauwste 

mee verenigd en gelijk als omhangen en bekleed en om dezelve wordt hij dan nu van God 

gerechtvaardigd. Van die tijd af moeten de gelovigen erkend en gehouden worden voor kinderen 

Gods. Zodra de uitverkoren zondaar Christus aanneemt en in Hem gelooft, aanstonds op het 

eerste beginsel en op de uitgaande daad, zelfs van het allerkleinste en zwakste oprechte geloof, 

wordt het genadevonnis der rechtvaardigmaking over hem uitgesproken.”  

 

 

Lees ook hier wat Theodorus Van der Groe opmerkt over de rechtvaardiging door het geloof: 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/11/de-rechtvaardiging-door-het-geloof.pdf 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/11/de-bekering-tot-god-en-het-geloof-in-jezus-christus.pdf 
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3e citaat (blz. 134) : “Het oprechte geloof openbaart zich dan ook in de bekommering der ziel in niet 

minder dan wat hier dit antwoord ons zegt. Is het in de oefening, dan is er geen twijfel aan, dat niet alleen 

anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij, uit 

loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus’ wil. Mist men weer die oefening des geloofs, dan 

strekt de ziel zich toch naar de zekere wetenschap hiervan uit. De wasdom des geloofs is dan ook 

noodzakelijk. Door die wasdom des geloofs zal in een meerdere mate openbaar komen dan bij de eerste 

oefeningen des geloofs, wat het betekent, dat het geloof zulk een zeker vertrouwen is, dat niet alleen anderen, 

maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij, uit loutere 

genade, alleen om de verdiensten van Christus’ wil. Welk een dierbare zaak! Wat dit inhoudt, zal ons in 

HC zondag 23 nog breder worden toegelicht.” 

 

DJK :  Het oprechte geloof openbaart zich in de omhelzing en in de vereniging met het 

Voorwerp des geloofs, en NIET in de bekommering der ziel. Omdat ds. Mallan het geloof in 

Gods heilige wet vermengt en/of vereenzelvigd met het geloof in het Evangelie, meende hij dat 

een ziel in Jezus Christus tot zaligheid kon geloven door de zgn. valse oefeningen des geloofs, 

ondanks dat die ziel door de weg van Gods heilige Recht nog niet was afgesneden. Daarom 

sprak hij ook vaak van de zgn. zaligmakende overtuigingen der wet. Mallan vermengde het tweeërlei 

werk van Gods Heilige Geest, Rom. 8:15. Hij meende dat de Geest der aanneming (= de 

verworven Geest van Christus, naar Rom. 8:9, Gal. 4:6-7) een ziel ontdekt, en tegelijk ook 

bedekt door het werk van Christus. In zijn valse wedergeboorteleer betoonde Mallan helaas geen 

enkele waardij te hechten aan de rechtvaardigingsleer van de apostel Paulus, zoals verwoord in 

de zendbrieven aan de Galaten en Romeinen. Lees bijv. hier wat Matthew Meade opmerkt over 

het onderscheid tussen de Geest der dienstbaarheid en de Geest der aanneming tot kinderen. 

 

http://preken.dewoesteweg.nl/bestanden/Matthew Meade/Meade - Over de werking van Gods Geest, en over 

allerlei geloof.pdf 


