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Het zalisworden door de enige Middelaar.

Zondag 7.

Psalm 25 27.
' Lezen: t Petrus 2 :1 t.m. 10.

Psalm 73 :13 enl4.
Psalm 119 :53.
Psalm 2 :7.

De apostel Petrus zegt ons in zijn zendbrief dat Christus alleen
de ware gelovigen maar dierbaar wordt. Die gelovigen ziin
de door God verkorenen tot zaligheid. Door de ongelovigen
wordt Hij verworpen. ,,Maar de ongehoorzamen wordt gezegd:
De Steen, Die de bouwlieden verworf)en hebben, Deze is ge.
worden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en
oen rots der ergernis; degenen namelijk, die zich aan het Woord
ltoten, ongehoorzaam zljnde, waartoe zil ook gezet zijn."
Het ongeloof wordt daar dus door de apostel een ongehoor-
zaamheid genoemd. En die ongehoorzaamheid is een vrucht
van de verwerping. Duidel$k staat er: ,,ongehoorzaam zijnde,
waartoe zij ook gezet zqn." Het ongeloof is dus geen oorzaak
van venwerping, maar is er een vrucht van. God heeft niet ver-
worpen om het ongeloof, zomin als Hij heeft uitverkoren orm,

het geloof, maar Hij heeft verworpen foÍ ongeloof." Dit is de
zuivere leer der Schrift, waar de leer der Remonstranten geheel
mee in strijd komt. De Remonstranten hebben immers een uit-
verkiezing gesteld om een voorzien geloof en goede werken.
Daar zou tegenover staan, dat God om een voorzien ongeloof
en kwade werken zou hebben verworpen. Met zulk een leer is
echter de eeuwige voorverordinering Gods geen soeverein be-
slult meer. Van de soevereiniteit Gods in verkiezing en ver-
werping wil men dan ook niet weten. En voor hoevele ver-
kapte Remonstranten van deze dagen ls de leer der soevereino
verklezlng en venilerping Gods een stoon dos aanstoots. Dlt is
dle leer echter voor elk mens v&n nature. Alleen openbaart elk
mens z{Jn afkeer van dle leer nlot ovon bruut, Als er nog oen
ondorworplng ean do Waarhold mrg r[n, al lc hot ook ln een
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uitwendige zin, dan zal men die leer nog niet openlijk tegen-
spreken. Men zal het zelfs voor die leer nog wel opnemen. Toch
is niemand van nature het inwendig eens met deze leer. Buiten
1le genade Gods is dat onmogelí$k.
Welke sèherpe uitspraken vinden we toch in Gods Woord aan-
gaande de eeuwige verkiezing en vereyerping. De apostel Petrus
zegt immers, dat de ongelovigen tot dat ongeloof of die onge.
hoorzaamheid, gezet z$n. Zo spreekt ook Gods Woord over de
vennrerping als een gesteld zijn tot toorn en als een toebereiden
tot het verderf.
Toch draagt de mens volle verantwoordel[jkheid voor ziin on-
gelovige verwerping van Christus. De bouwlieden, die Christus
verworpen hqbben, hebben geweten wat zij gedaan hebben. Al
is de verwerping wel de bepalende ootzaak van des mensen
staat na dit leven, de zonde is de verdienende oorzaak van de
straf. De straf volgt op des mensen daden. Onze vaderen heb-
ben in de Dordtse Leerregels duidel{jk gesteld, dat het eigen
schuld is als men onder het Evangelie geleefd heeft en voor
eeuwig verloren gaat. En anderzijds hebben zij ook beleden: ,,Zo
is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het van God aan
des mensen wijen wil wordt aangeboden, maar omdat het de
mens met der daad wordt medeged.eeld, ingegeven en ingestort;
ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou
geven, en daarna de toestemming of het dadelijk geloven van
des mensen wijen wil vennrachten; maar omdat Hij die daar
werkt het willen en volbrengen, ja, alles in allen werkt, beide
de wil. om te geloven en het geloof zelf in de mens teweeg-
brengt."
Het geloof is dus toch een Goddelijke genadegave, die alleen
de uitverkorenen geschonken wordt. Even verder zegt de
apostel dan ook tot de ware gelovigen: ,,Maar Slj zJjt een uit-
verkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk,
een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn won-
derbaar licht." Uit kracht van Goddelijke verkiezing z[jn zij
dus van de ongehoorzarnen onderscheiden en worden zii met het
ware geloof begiftigd. Door dat geloof wordt Christus hun
dierbaar. Buiten Hem hebben zij geen weg van behoudenis
meer kunnen vinden. Zichzelf hebben zij als verloren, doem-
en vloekwaardig door de zonde leren kennen. Maar de Persoon
dee Mlddelaars is hun ontdekt geworden als de enige Zalig-
maker, ln Wle de weg tot behoudenlr geopend is. Zo wordt H{

tzt{



hun dierbaar. Het wil zeggen dat Hii gans gepast en zeer be-
minnelijk wordt voor de ziel. Hij openbaart Zieh aan de ziel
ln Zijn Goddelilike liefde, maar wordt de ziel ook dierbaar in al
de hoedanigheden die Hii bezit. Comrie heeft een kostelijke
verhandeling geschreven over de woorden: ,,IJ dan, die gelooft,
ts Hii d.ierbaar." We vinden die predikatie in zijn boek over de

eigenschappen des geloofs, dat voor ons allen wel een bekend
boek dient te zijn. Hij zegt ons in die predikatie hoe Jezus alleen
de gelovigen dierbaar wordt en waarin Hij de gelovigen dier-
baar wordt. Het geloof in Hem is dus noodzakelijk ter zalig-
heid. Daarbij hebben wlj u thans nader te bepalen aan de ha^nd

van de zevende zondagsafdeling van onze Heidelbergse
Catechismus, die aan de orde van behandeling is.

Zondag 7.

Daar wordt gevraagd:

Vraag 20:

Worilen clan alle rnensen weilerom iloor Ch,ristus
zalig, geltllc zij cloor Aclam zrjn oeriloemd, geworilen ?

Antw.:

Neen ztj, maar alleen ilegenen, ili,e Hem iloor een

oprech,t geloof worclen íngelijfd, en al Ziin welilail'en
aannernen.

Vraag 21:

Wat is een oprecÍtt gelool ?

Antw.:
Een oprecltt gelool is níet alleen een zeker weten
of kennis, waard,oor ilc h,et al uoor waarachtig h,oud,e,

d,at ons God in Zrln Wooril geopenbaaril, h,eeft, maar
oolc een zelser aertrouu)en, hetwelk ile Heilíge Geest
itroor h,et Euangelíe in mijn hart werlst, dat ruet
alleen and,eren, maar ook màj uergeuing iler zonden,
eeuwige gerechtigheiil en zaligheiil aan God ge-
schonken ztj, uit loutera genacle, alleen om de oer-
ilíensten uan Chrietua' wll.

Yraag 22t

Antw.:
At wat ons in het Eoangelíe beloofil wordt,luetwellt
ons d,e artikelen oan ons algemeen en ongetwiiteld'
christeltilc gelool in een hoolilsom leren.

Vraag 23:

Hoe I'uiilen ilíe urtikelen ?

Antw.:

Ilc geloof in Goil, de Vo,iher, d,e Almachtige, Sch'epper
iles hemels en d,er aarile.
En in Jezus Ch,ristus, Zijn eníggeboren Z'oon, onze
Heere. Díe ontuangen is uan ile Heilige Geest, ge-

boren uit ile maagcl, María. Díe geleilen ït'eeft onder
Pontius Pilatus, is gekruist, gestoruen en begraoen'
neilergedaald ter hel,le. Ten dercle dage wederom, op-
gestann uan ile doilen. Opgeuaren ten h,emel, zíttend'e
ter rech,terhanil, God,s d,es Alxnaclbtígen Vaders. Vaw
wa,a,r Htj komen zul om te oorclelen de leuenden en ile
ilod,en. Ilt gelool in ihe Heílíge Geest. lk geloof een

heílige, algemene Christehlke lcerlc; ile gemeenschap
iler h,eilígen. Vergeuing iler zonilen. Weitreropstan-
iling des uleses. En een eeuwíg letsen.

In deze zondagsafdeling wordt dus gesproken over het zalig-
worden door de enige Mid.delaar. En we hebben dan te zien:

1. Dat niet alle mensen door Hem zalig worden.
2. Wie er alleen door Hem zalig worden.
3. \Mat tot het zaligworden door Hem nodig is te

geloven.

In de vorige zondag is ons dus de Middelaar aangewezen, door
Wie er alleen nog verlossing is te vinden uit onze ellendige
staat. Zo zal dus nu het stuk der verlossing uitvoerig worden
behandeld.
Maar nu wordt eerst de waag gedaan of alle mensen wederom
door Christus zalig worden, gelijk zij door Adam zijn verdoemd
geworden. En deze waag wordt door de onderwiizer ontken-
nend beantwoord. Het antwoord zegt ons, dat alleen zij maa,r
door Chrlstus zallg worden, die Hom door een oprecht geloof
worden tngellJfd en al ZiJn weldaden a,&nn€mên.
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Alle mensen zijn dus wel door Adams zond.e verdoemd ge-

worden. Adams schuld wordt al zijn nakomelingen toegerekend.
Als hoofd van het menselijk geslaeht was hij ook hoofd van het
verbond der werken en waren in dat verbond alle mensen in
hem begrepen. Dat is ons bij de behandeling van de eerste
zondagen al duidelijk geleerd.
Maar Christus is toch ook Verbondshoofd ? En zo wordt toch
Zijn gerechtigheid ook aan anderen toegerekend ? rWordt die
gerechtigheid dan niet aan alle mensen toegerekend ? De
apostel leert ons toch in Romeinen 5, dat gelijk door één mis-
daad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis,
alzo ook door één rechtvaardigheid de genade komt over alle
mensen tot rechtvaardigmaking des levens ? En zo ook lezen
we in 1 Cor. tó :22: ,,'Want gelijk zij allen in Adam sterven,
alzo zullen zlj ook in Christus allen levend gemaakt worden."
Toch wordt in deze teksten niet geleerd, dat Christus' gerech-
ttgheid aan alle mensen toegerekend wordt. De apostel zou dan
met zichzelf in tegenspraak komen. Hij maakt duidelijk in al
zijn brieven onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Ja
In dezelfde zendbrief aan de Romeinen, leert hii dat de toorn
Gods geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid
en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in onge-
rechtigheid ten onder houden. Dus zo leert htj niet d.at alle
mensen door Christus zalig worden. Dat leert Gods Woord ons
n€rgens. De Schrift leert ons uitdrukkelijk dat er twee \ilegen
z{Jn naar de eeuwigheid. De brede weg die naar het verderf
leidt, wordt door velen bewandeld, terwijl daartegenover de
smalle weg ten leven maar door weinigen wordt gevonden.
Christus is niet voor alle mensen gestorven. Volgens de alge-
mene verzoeningsdrijvers zou Hij wél voor alle mensen
gestorven zijn. Toch zouden niet alle mensen zalig worden,
omdat zij het niet allen geloven. Alleen de gelovigen zouden dus
maar door Hem zalig worden.
Maar wordt dat hier in dez,e zondag dan ook niet geleerd ?

%elrer, in dit antwoord wordt ons ook gezegd, dat z$ alleen door
Hem zalig worden, die in Hem geloven. Maar er wordt dan in
dlt antwoord duidelijk gesproken over degenen die Hem door
oen oprecht geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aan-
nemen. Het Kort Begrtp lg een ulttreksel uit onze Heidelberger
Catechlsmus, zoals ons wel bokond zal ziJn. Omdat het voor
velen te moelllJk vlel om gehool do Catochlsmug ult het hoofd
to loron, ïvord naar oen boknoptor loorboekJo ultgozlen. Eln zo
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is het Kort Begrip een verkorte weergave van onze Heidel-
berger Catechismus. Herman Faukeel, predikant te Middelburg
heeft in 1611 dit Kort Begrip uitgegeven. Door de Synode van
Dordrecht werd ook dit Kort Begrrp aanbevolen. Niet gaarne
zouden wij de schijn verwekken dat we de mening ïyaxen toe-
gedaan dat we dit werk van tr'aukeel wel zouden kunnen ver-
beteren. Maar zeker ook wel voor deze tijd zou het wel wenseliik
zijn geweest, als in het Kort Begrip het antwoord woordelijk
was weergegeven dat we hier in onze Catechismus vinden. In
het Kort Begrip wordt alleen gezegd, dat zij door Christus zalig
worden, die Hem met een oprecht geloof aannemen. In het ant-
woord, zoals we het hier in onze Catechismus kunnen vinden,
wordt eerst over een inlijving en daarna over een aanneming
gesproken. Alleen zlj worden volgens dit antwoord maar door
Christus zalig, die Hem door een oprecht geloof worden inge-
lijfd en aJ ZtJn weldaden aannemen. Dit is van zeer veel
betekenis. Aan de oefening des geloofs gaat immers de in-
planting in Christus door het geloof vooraf.

Deze inliiving in Christus is een Godddik werk. Maar dat wijst
er ons dan ook op dat God. niet wil dat alle mensen zalig
worden. Niemand kan tot Christus komen door het ware ge-
loof, tenzij hij door de Vader wordt getrokken. ,,Al wat de
Vader geeft", z,o heeft de Middelaar gezegd., ,,za) tnt Mii komen,
en die tot Mij komt, zaI Ik geenszins uitwerpen.,' Gods wil is
het, dat alleen de uitverkorenen maa^r zalig urorden.
De algemene verzoeningsdrijvers beweren het tegendeel. En
zi5 beroepen zich ook op Gods Woord". Zegt de apostel niet
duidelijk, dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot
kennis der waarheid komen ? We moeten echter elke tekst in
zijn verband lezen. De algemene verzoeningsdrijvers rukken de
Schriftuurplaatsen waarop zíj zidn beroepen, uit hun verband.
God wil niet dat alle mensen zalig worden. Ats God dat zou
willen, dan zou het gebeuren. Wel laat Hii allen die onder Ziin
Woord leven, de wil des bevels prediken. Maar in die prediking
van de wil des bevels wordt ons niet voorgehouden dat God
besloten heeft alle mensen tot d.e zaligheid te brengen, d.ie maá^r.
gewillig zijn om tot Jezus te komen en in Hem te geloven.
De algemene verzoeningsdrijvers spreken mensel[jk van God.
Hij zou maar met lede ogen moeten aanzien dat niet alle mensen
tot de zaligheÍd willen komen. Anderen zouden den wél willen.
Dus zo wordt de mens met ziJn vr{Je wil op de troon gezet. De
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mens is dan machtiger dan God. En dan de diep gevallen mens,

die gans en al verdorwen is geworden door de zonde.

Maar wie voelt dan niet, welk een Godonterende leer de leer

van de algemene verzoening is. En die leer van de algemene

verzoening wordt nu allerwege in deze tijd verkond'igd. Bij alle

verschil dat er is, kan men het er goed met elkander over eens

worden dat God. alle mensen liefheeft en dat Jezus voor alle
mensen geleden heeft en gestorven is. En zo wordt ook onder
een seh$n van rechtzinnigheid allerwege tegenwoordig die al-
gemene verzoeningsleer verkondigd. Men moet er eens erg in
hebben, hoe men met elke afwijking van de Waarheid bij de

algemene verzoening terechtkomt. Ook als men leert dat het
genadeverbond geheel het natuurlijke zaad. der gelovigen om'
vat. Wie is de Borg van het verbond ? Dat is Christus toch ?

lVelnu, als ik in het genadeverbond ben, is Hii ook m{in Borg.
Als alle kinderen van kerkel$ke ouders in het genadeverbond

z{Jn, is Jezus hun aller Borg. Dan moet Hij als Borg ook voor
hen allen betaald hebben. Dus er moet dan verzoening voor
hen allen zijn aangebracht.
Maar moet er dan niet de volle nadruk gelegd worden op de al-
genoegzaamheid van Christus' offerande tot verzoening van de

zonden van alle mensen ? Dit moet zeker geschieden, als dit
maar op een rechte wijze geschiedt. Onze vaderen hebben in de

Dordtse Leerregels geleerd, dat Christus' offerande van on-
elndige kracht en waardigheid is, overvloedig genoegzaam tot
verzoening van de zonde der ganse wereld. Maar tegel{'k heb-
ben zij er aan toegevoegd: ,,Want dit is geweest de ganse vrije
raad, de genadige wil en het voornemen Gods des Vaders, dat
de levend- en zaligmakende kracht van de dierbare dood Ziins
Zoons zich uitstrekken zou tot aI de uitverkorenen ,om die al-
léén met het rechtvaardigend geloof te begiftigen, en door dit-
zelve onfeilbaar tot de zaligheid te brengen, dat is: God heeft
gewild, dat Christus door het bloed Zijns kruises (waarmede
HiJ het Nieuwe Verbond bevestigd heeft) uit alle volkeren,
Bt&mmen, geslachten en tongen, die allen en die alléén krach-
tlgltjk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid ver-
koren en van de Vader gegeven z[jn."
Volgens dit artikel is het dus Gods wil om uit alle volkeren,
stammen, geslachten en tongen, de ultverkorenen door
Chrlstus' bloed te verlosson. Daarmode ts gel[k de betekenls
van dle tekston aangogeven, $r&&rop de algemene verzoentnga-
dr$verr rlch zo graeg beroepen.
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Als er dan ook steeds van de wereld gesproken wordt in be-
trekking tot de Middelaar, dan wordt daarmee niet de wereld
van alle mensen bedoeld, maar de wereld der uitverkorenen.
Voornamelijk in het evangelie van Johannes lezen we steed3
van de wereld. In Joh. 3 : 16 lezen we dat Jezus heeft gezegd:
,,'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem ge-
looft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Ook
spreekt dat Evangelie van Johannes van Christus als de Zalig-
maker der wereld en het Licht der wereld en als het Lam Gods
Dat de zonde der wereld wegneemt. Maar zeer opmerkelijk
spreekt datzelfde Evangelie van Johannes in het 17e hoofd-
stuk, waar we het hogepriesterlijk gebed beschreven vinden,
over degenen die Hem uit de wereld gegeven zijn. En ook
wordt daar gezegd, dat Christus voor de wereld niet bidt.
Gods lVoord nu komt met zichzelf niet in tegenspraak. Als er
over d.e wereld wordt gesproken in betrekking tot de Middelaar,
dan wijst ons dat er steeds op dat Hij niet alleen tot de zalig-
heid der Joden, maar ook van de heidenen in de wereld is ge-
komen. Dat maakte ook Zijn komst in de wereld van zulk een
grote betekenis. Oud-Testamentisch is daarop ook steeds al ge-
wezen in de voorzeggingen aangaande de tijct des Nieuwen Tes-
taments, die met de komst van Christus zou zijn aangebroken.
En als Zijn geboorte door de engel werd aangekondigd, dan
heeft hij tot de herders gezegd: ,,Vreest niet, want ziet, ik ver-
kondig u grote blijdschap, die al den volke wezen za).J,
Ook heeft Simeon van Hem gesproken als een Licht tot ver-
lichting der heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël.
Neen, Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen en ook mogen
we geen teksten uit hun verband rukken. Als er staat dat God
wil dat alle mensen zalig \trorden, dan worden daar allerlei
mensen bedoeld, want de apostel vermaant daar om te bidden
voor alle mensen, namelijk voor koningen en allen die in hoog-
heid zijn. We zouden vele teksten kunnen noeÍnen waarop de
algemene verzoeningsdrijvers voor hun valse leer zic}r. zo graag
beroepen, maar bii elke tekÀt zou het ons dan kunnen blrjken
dat zo'n tekst juist het tegenovergestelde leert van wat de al-
gemene verzoeningsdrijvers beweren. Al die teksten waarop zij
zich beroepen, leren ons juist zeer duidelijk dat Jezus alleen
voor de uitverkorenen gestorven is. Daarbdj zegt Gods Woord
ons heel duidelijk dat Hij als de Zaligmaker Ziin votk zal zallg-
mahen van do zondon en als de goedo Herder Zifn leven heeft
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gesteld voor de sehapen. H[j heeft Ziin gemeente liefgehad en

Zichzelf voor haar overgegeven.
De algemene verzoeningsleer gaat dus geheel tegen Gods

lVoord in en is een gruwelijke leer, waarin de soevereine ver-
kiezing des Vaders wordt geloochend, de doodstaat van de

mens ontkend en ook het zaligmakend werk des Geestes.

VÍ$andig staat men tegenover de leer der verkiezing. Eln ook
heeft men het liefst maar dat de doodstaat van de mens niet
zo scherp gepredikt wordt. Men beschouwt de mens nog niet
geheel onmachtig ten goede. En van bevinding wil men zeker
niet weten. Maar onze Catechismus is een practisch leerboek.

Ook deze zondag doet ons dat weer zien. De :rraag wordt ge'
daan: ,,\['orden dan atle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden ?" Adams schuld
wordt alle mensen toegerekend, omdat alle mensen in hem als
verbondshoofd begrepen waren. De toerekening van de schuld
van Adam aan z{jn nakomelingen is niet uit de natuurlijke be-

trekking, maar is uit de verbondsbetrekking. Zo wotdt ook de

gerechtigheid van Christus toegerekend uit kracht van ver-
bondsbetrekking. Daarin is er in die toerekening een

overeenkomst.
En toch is er verschil. Atle mensen ïvaren in Adam als hun
verbondshoofd begrepen, ook zij die nu nog geboren moeten
worden. Elk kind dat geboren wordt, ligt onder de toerekening
van Adams schuld en komt dus met de erfzonde in de wereld.
Maar worden nu ook alle mensien op een zelfde wijze wederom
door Christus zalig, getijk zij door Adam zijn verdoemd gewor-
den ? Neen, tot het zaligworden door Christus is de inplanting
des geloofs in Hem nodig. Er moet wat aan de mens gebeuren.
Daar houdt de onderwijzer aan vast. \['e moeten wederomge-
boren worden en alzo met het ware geloof begiftigd, waardoor
we gemeenschap aan Christus en al Zijn weldaden krijgen.

2

We willen dan nu verder zíen wie er door Jezus zalig worden.
IIet oprechte geloof is ons dus ter zaligheid onmisbaar. Dat
oprechte geloof is een geschonken geloof. Maar daar zit dan
ook juist alles aan vast.
Geen wonder dat de vraag hler nog eens apart gesteld wordt:
,,Wat ls een oprecht geloof ?" Het woord ,,oprêcht" heeft de
betekenls vatrl ,,echt". Het oprechto goloof ls het zallgmakende
geloof. Nlet omdat het geloof onr aallgmaakt, want we z{n
nlot om de waanllgheld van onr geloof Oodo aangenaam, ma&r
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omdat de zaligheid aan dat geloof onafscheidenlijk ver'
bonden is.
Aan dat oprechte geloof is dus de zaligheid verbonden. Er is
ook een historisch geloof, een tijdgeloof en een wondergeloof.
Een historisch geloof is tot de zaligheid niet genoeg. Men stemt
er alles mee toe wat de Schrift ons leert. We hebben een voor-
beeld van zulk een historisch geloof in koning Agrippa, tot
wie Paulus zeide: ,,Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten ?

Ik weet, rlat gij ze gelooft." Maar Agrippa zeide tot Paulus:
,,Gij beweegt mij bijna een christen te worden." In dat voor-
beeld kunnen we duidelijk zien dat een historisch geloof niet
genoeg is tot zaligheid. In deze tijd wil men van een onderscheid
tussen een historisch geloof en een zaligmakend geloof niet
weten. Geloof is geloof voor de meesten en daarmee af. Maar
met al dat geredeneer over zijn geloof, betoont men nog niet
eens een historisch geloof te hebben, want de historie der
Schrift aanvaardt men niet meer. Men is in zijn ongelovige
verwerping van de historie van Gods rffoord nog erger dan de
duivelen, want zij hebben nog een historisch geloof. Zij geloven
dat God een enig God is en zij sidderen.
Leven we echter onder de Waarheid en stemmen we nog met de
zuivere prediking in, dan hebben we een historisch geloof, maar
als we niet meer hebben dan dat, gaan we er voor eeuwig mee
verloren. Dat historisch geloof zetelt slechts in het verstand
en doet ons weemdeling blijven van het ware leven der genade.
Het tijdgeloof gaat verder dan het historische geloof. Men ont-
vangt daardoor het Woord met vreugde, zoals Jezus daarvan
sprak, als Hij het tijdgeloof heeft vergeleken bij het zaad dat op
steenachtige plaatsen is gevallen en daar geen diepte van aarde
heeft. Het kan welig opschieten, maar als de zon gaat schijnen,
verdort het terstond. Als de zon der verdrukking gaat schijnen,
worden de tijdgelovigen terstond geërgerd. Het tijdgeloof zetelt
niet alleen in het verstand, maar ook in het gevoel. Met zulke
tijdgelovigen komen we allicht in ons leven wel eens in aan-
raking. Een grote en opvallende omkeer kunnen we bii zulke
tijdgelovigen bespeuren. Ze weten van benauwdheden, soms nog
in een meerdere mate dan degenen die zaligmakend door Gods
Geest overtuigd worden. En bij benauwdheden en beroeringen
der consciëntie blijft het niet. Ze worden verlicht en smaken
het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuw.
Echter worden ze wederom afvalllg en tenrgkerende tot het
wereldso lovon van voorheen, wordt hun laetste erger dan hun
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eerste. Als de hond keren ze weder tot zijn uitbraaksel en als

de gewassen zeug tot de wenteling in het slíjk. Het is
onmogelijk om dezulken wederom te vernieuwen tot bekering'
Er blijft voor hen geen slachtoffer meer over voor de zonden,

maar een schrikketijke verwachting des oordeels en hitte des

vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Het ware hun beter,
dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat
zij die gekend hebbende, zich weder afkeren van het heilige
gebod, dat hun overgegeven was.
Er is verder dus ook nog een wonder geloof. Dat geloof ricbt
zich op de almacht Gods en niet op Gods genade. Het zetelt in
het verstand en in de wil. Dat dit wondergeloof ook niet tot
zaligheid genoeg is, bl$kt wel heel duidelijk uit de tien
melaatsen, van wie er maar één terugkeerde om God de eer te
geven. De anderen hadden niet meer dan een wondergeloof. Ze
geloofden allen dat Christus z'e genezen kon. Maar tot de zeJig-

heid der ziet hadden ze Hem niet nodig. Mensen met zulk een

wondergeloof, leven er ook nog genoeg onder de zuivere
prediking van Gods Woord. Ze kunnen van menigvuldige uit-
reddingen verhalen, waarin ook wel duideli$k Gods hand is op
te merken. Men moet echter maar niet met hen gaan spreken
over wat noodzakelljk ter zaligheid gekend moet worden. Nooit
hebben ze recht gebogen gegaan onder de last van hun schuld
en nooit hebben ze eerl ogenblik gekend waarin het voor hen
gans verloren $rasr. Ze hebben dan ook geen Zaligmaker nodig
gekregen voor de ziel.
Het wondergeloof is dus van het oprechte of zaligmakende ge-

loof wezenlijk onderscheiden. Men kan het wel bij het zalíg'
makend geloof bezitten, zoals bijvoorbeeld de apostelen. Het
wondergeloof is immers de sterke vaststelling bii onszelf, dat
er aan ons of door ons een wonder zal geschieden. Velen
kwamen tot Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde en geloof-
den dat er aan hen een wonder kon geschieden. Zo ook hebben
velen met hun krankheid zich tot de apostelen gewend, geloven-
de dat er een wonder aan hen zou kunnen geschieden ter
genezing. De apostelen hadden echter het geloof dat er door blen
een wonder kon geschieden. Maar zd hadden bij dat wonderge-
loof ook het zaligmakend geloof. Dat ts een geloof dat met de
llefde vergezeld gaat en door de liofde werkende is. Bij het
wondergeloof wordt die liefde nlet govonden en daarom zegt
do apostel; ,,8!n al ware het, dat lk al het geloof had, zodat lk
bergen vorzette, en do llofdo nlet hrd, ro w&ro lk nlots." Daap
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om is het een gewiehtvolle vraag, die hier gesteld wordt, als
er gevraagd wordt: ,,Wat is een oprecht geloof ?" Als er zulk
een waag gedaan wordt, dan moet het antwoord een om-
schriiving bieden van de zaak waarnaar een onderzoek wordt
ingesteld. Welnu, het antwoord geeft ons hier een zeer duideliike
omschrljving van het wezen van het zaligurakende geloof.
llet antwoord, zegt. ons, dat het oprechte geloof bestaat in een
zekere kennis en in een zeket vertrouwen. Op het vertrouwen
valt in het b{jzonder de nadruk, want immers wordt er gezegd:

,,Een oprecht geloof is niet alleen een zeker weten of kennis,
waardoor ik het al voor waarachtig houde, dat ons God in Zijn
\{oord geopenbaard heeft, maar ook een zeker vertrouwen, het-
welk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt."
Terloops wordt hier dus eigenlijk over de kennis gesproken.
Kennis is er immers in het historische geloof en in het tijd- en
wondergeloof ook te vinden. Toch is ook de kennis van het
historische geloof van dat van die andere soorten geloof geheel
onderscheiden. De kennis van het oprechte geloof is geen blote
bespiegelende of beschouwende kennis. Neen, waar hier van een
zaligmakend geloof sprake is, is de kennis daarvan ook een
zaligmakende kennis. Met een historisch geloof kan men veel
kennis van de leer der zaligheid bezitten, maar de verborgen-
heden van het werk der zaligheid blljven ons daarmee toch
bedekt, want de natuurl{jke mens verstaat nu eenmaal niet
de dingen die des Geestes Gods zijn. Voor de wijzen en verstan-
digen wordt het verborgen gehouden, wat alleen naar het wel-
behagen des Vaders de kinderkens wordt geopenbaard. ,,De
verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen; en
Z[jn verbond, om hun die bekend te maken." Al Gods kinderen
worden door de Heere Zelf geleerd. Van die geestelljke kennis
spreekt geheel onze Catechismus. En zo hopen we ook uit.de
volgende zondagen te beluisteren, tot welk een dierbare kennis
de Heere Zijn volk brengt van al de geloofswaarheden.
Waar in het bijzonder in de omschrijving van het wezeu des
geloofs in dit antwoord de nadruk op valt, dat is het zeker ver-
trouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in -'ijn
hart werkt. Hellenbroek spreekt ook nog over een toestemmen,
als behorende tot het ware geloof. Deze toestemming is ook
meer dan het toestemmen van het historisch geloof. Dit toe-
stemmen is het toestemmen waarvan Johannes de Doper heeft
gesproken, als h[ zeide: ,,Die Zijn getuigenis aangenomen heeft,
dlo heoft vrirzegeld, dat God waarachtlg ls." Zulk een toegtem-
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men zal er moeten zijn, zal er ook van een vertrouwen sprake
kunnen zijn.
Van het vertrouwen wordt hier gesproken als een zeleer vet-
trouwen. En dan wordt ons verder gezegd waarin dat ver-
trouwen bestaat. Het is een vertrouïven, dat niet alleen
anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerech-
tigheid en zaligheid van God geschonken zlj, uit loutere genade,

alleen om de verdiensten van Christus' wil.
Dat is een grote zaak. We moeten nu eerst de waag beantwoor-
den: wanneer ontvangt de mens dat geloof waarover hier ge-

sproken wordt ? En dan moet het a.ntwoord 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. Elchter
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 $/aar-
over hier het a^ntwoord'spreekt. Maar in de oefeningen des ge-
loofs komt dit vertrouwen openbaar. En ook ziin er in de
oefeningen des geloofs ook nog weer onderscheidene trappen.
Er is een zwak geloof en een sterk geloof.. Als we deze onder-
scheiding maken, spreken we hierin geheel naar Gods Woord.
En we hebben ook het oprechte geloof geheel naar Gods Woord
te verklaren. Er ziin reeds in de tijd van Van der Groe en
Comrie zulke beroeringen ontstaan doordat men het onder-
scheid niet goed inzag tussen het wezen des geloofs en de
oefeningen des geloofs. Vandaar zag Yan der Groe zicb ge-
noodzaaht om in een uitvoerig schrijven ziin standpunt te ver-
dedlgen tegen Jacob Groenewegen. Zeer leerzaa"m is atit
schr{ven van Van der Groe. Hlj toont heel duidelijk aan, dat
de zekerheid al Ugt 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
ls te vinden in het $'ezen des geloofs. In dat geloof ligt alles
wat nodig is voor de ziel tot zallgheid. Geen zaligmakende
werkzaamheden zijn er dus buiten dat wezen des geloofs. Van
der Groe heeft Groenewegen op hot grote gevaar ge\Mezen van
op allerlel werkzaamhoden, kenmsrkon on olgenschappen al
een rtempel te sotten van hot waro zellgmrkende werk van
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Gods Geest, want volgens zijn schrijven gaan al dergeliike
gemoedsaandoeningen buiten het ware geloof om. Zulk een
waarschuwing is voor deze tijd ook niet zonder betekenis. Maar
aI te lichtvaardig bouwt men in bepaalde kringen de zielen op
in de gestalten, waarblj men ze er dan gerust mee stelt, dat de
zekerheid nu eenmaal niet bij allen te vinden is. Maar de zeker-
heid is wél te vinden bij allen die het ware geloof deelachtig
zijn. Dat toont Van der Groe zeer oveÉuigend aan. En ook
Comrie spreekt op geen andere wijze. Al de venrarringen die
er in die tijd waren over allerlei werkzaamheden d.ie men wel
aan het genadeleven toeschreef, maar niet aan het geloof zoals
het in deze zondag wordt omschreven, hebben hem ertoe ge-
bracht om het A.B.C. des geloofs te schrijven en ook die leer-
zame predikaties over de eigenschappen des geloofs.
In de minste oefening des geloofs openbaart zich de zekerheid
die er ligt in het wezen des geloofs. Zo sluit het geloof, als het
in de oefening is, alle twijfel uit. .Dus de zekerheid ligt reeds
in het wezen des geloofs. Daarom wordt in zondag 30 ook over
dat zekere vertrouwen gesproken als noodzakelijk om aan het
Àvondmaal des Heeren deel te nemen. En ook ons Avondmaals-
formulier houdt zich daaraan. En dat dit een kleingelovige niet
behoeft te ontmoedigen, dat laat datzelfde formulier ons ook
weten, als het spreekt over die gebreken en ellendigheid die wfr
in ons bevinden, als namelijk: dat w[j geen volkomen geloof
hebben.
Maar anderzijds is het ook weer zo van grote betekenis als we
hier in deze zondag zulk een zakelljkè omschrijving vinden van
het oprechte geloof. Het is de aard van het ware zaligmakende
geloof, dat het"de ziel geen volkomen zatigheid en rust doet
vinden buiten de bewuste vereniging des geloofs met Christus.
Daarom vinden we hier nu zulk een omschrijving van het wezen
des geloofs. Deze omschrijving vaagt alle gemoedelijke gronden
weg. Hier wordt ons gezegd waarin het ware geloof bestaat.
Met minder kunnen we het niet doen dan wat hier in het ant-
woord ons wordt gezegd. Dat zal een ware bekommerde ziel
ook zeker erkennen. Bij de ruime ontsluiting van de weg der
verlossing in de Persoon des Middelaars, heeft het aan de
oefening des geloofs niet ontbroken. De vergeving der zonden
was niet alleen voor anderen. Persoonlijk heeft men die weldaad
mogen toeëigenen en daarmee ook de door Christus venrorven
gerechtigheid. Hier steunde het geloof niet op een gemoedelflke
grondslng van een werkzaamhoid of cen govoeligo opwelllng,
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die men volgens velen niet aan het natuurlijke leven toe ka^n

schrijven. Hoe gevaarl$k en misleidend is het, om op zulk een
grondslag de zielen gerust te stellen. Het sch{nt bí$ aI der-
gelijke redeneringen lvel, of de mens niet in Adam gevallen is
en tegen God gezondigd heeft en door de gerechtigheid van
Christus uit zijn diep ellendige staat verlost en met God ver-
zoend moet worden. Van dat alles hoort men niets.
Maar in het zuivere zaligmakende werk des Geestes blijven dit
geen onbekende zaken, ook al komt de ziel er nog weer mee in
het gemis terecht, omdat ze nog maar al te zeet die toeëigenen-
de daad des geloofs moet ontberen als vrucht van de bewuste
toerekening van Christus' gerechtigheid.
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 mlj vergeving der zonden, eeuwige gerech-
ttgheid 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 meerd.ere
mate openbaar komen dan blj 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 zii, uit
loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus' $ril.
Welk een dierbare zaak t Íftrat dit inhoudt, zal ons in zondag 23
nog breder worden toegelicht. Ja, geheel de Catechismus
spreekt over dit vertrouwen, als noodzakel$k tot onze enige
troost in leven en in sterven. En in de behandeling van de
twaalf geloofsartikelen, die nu volgt, zullen we een nadere uit-
werking kunnen vind.en van wat in dit antwoord gezegd wordL
Zo zegt ons deze zondag ook nog, wat tot het zaligrvorden door
Christus nodig is te geloven.

3

De vraag wordt nog gedaan: ,,Wat is dan een chrlsten nodig
te geloven ?" En het antwoord ls: ,,Al wat ons in het.Evan-
gelle beloofd wordt, hetwelk ons do artlkolen v&n onÊ algemeen
en ongotw$feld chrlstelfjk geloof tn oon hoofdsom leren."
Wo kunnon nu hlorln kort z[Jn, dacr voor de lnhoud van do
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twaalf geloofsartikelen nu verder in de volgende zondagen onze
aandacht gevraagd zal worden.
Over die twaalf geloofsartikelen spreken we als onze
apostolische geloofsbelijdenis. Niet omdat elke apostel een
artikel heeft opgesteld, maar omdat de leer der apostelen er
kort in is samengevat. fn die apostolische geloofsbeliidenis
wordt ons algemeen en ongetwí$feld christelijk geloof tot uit-
drukking gebracht. Dat geloof heeft tot voon terp al wat in het
Evangelie beloofd wordt, wat kort is samengevat in de twaalf
geloofsartikelen. Zo is er sprake van een algemeen en onge-
tw{jfeld christel{jk geloof. Het ware geloof mag dus steunen
op de vaste grondslag van Gods onfeilbaar Woord en doet ook
met de dichter ervaren uit Psalm 119 :53:

Uw wooril is mri een lamp uoor mijne uoet,
Mijn pad ten lich,t, om't donker op te lcla,ren.
lk zwoer, en zal ilit met een blij gemoeil
Beuestigen in al mtjn leuensjaren,
Dat ík Uw wet, ili,e heilig ís en goeil,
Door Uw genê, bestend,ig zal bewaren.

Toepassing.

Niet alle mensen worden dus door Cbristus wederom zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Laat u toch niet
misleiden door een algemene verzoeningsleer ! We hebben u
aangetoond dat die leer tegen Gods Woord ingaat. En toch kan
men in deze tijd haast van niet anders meer horen dan van een
liefde Gods tot alle mensen en van een lieve Zaligmafter Die
voor alle mensen gestorven is.
Maar God heeft niet alle mensen lief en Jezus is niet voor alle
mensen gestorven. Houdt daar toch aan vast ! Als Jezus voor
alle mensen gestorven was, moeten ook alle mensen zalig
worden. Er was dan voor alle mensen voldaan en het zou dan
onrechtvaardig zijn, als er toch nog mensen waren die verloren
zoud.en gaan. Dat zou met het recht in strijd zijn, want dan zou
er twee keer voldaan moeten worden.
We hebben echter aan de hand van deze zondagsafdeling u met
alle ernst te w[jzen op de noodzakelijkheid van door het geloof
deel te krijgen aan de door Christus verworven zaligheid. Het
ware geloof is ons dus ter zaligheid nodig. Zonder dat geloof
is het onmogelfk Gode te behagen.
Er kan veel ovor hot geloof worden goredoneerd, zoals ln deze.t
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tijil in het bijzonder het geval is. Men dringt dan het geloof op,

atsof het aan de mens zou staan, te geloven of niet te geloven.

Maar hoevelen zullen met zo'n oppervlakkig beredeneerd geloof

voor eeuwig bedrogen uitkomen. NooÍt zqn ze door een waar
geloof Christus ingelÍjfd. Het werk des Geestes wordt gemist'

Men weet van geen twiifel en vrees en dan ook niet valr een

geschonken geloof.
De Persoon des Middelaars is de ziel nooit onmisbaar geworden,

want nooit zag men zieh gans hulpeloos in een diep ellendige

staat, waaruit men zichzelf niet verlossen kon. Iemand die uit
zichzelf nog zo goed geloven kan, is zo hulpeloos niet. Het ge-

loof behoeft hem niet geschonken te worden. En het is inder-
daad een ontegensprekeliike waarheid, dat het ter zaligheid op

het geloof aankomt, maar een ware door God ontdekte ziel kan
net zomin geloven als dat men met de hand aan het firmament
des hemels reiken kan. Het geloof in Christus tot zljn zaligheid,
wordt een persoonlijke zaak. Daar Jezus niet voor alle mensen

ls gestorven, ontbreekt het recht buiten een inwendig ge-

tuigenis des Geestes, van een zich toeëigenen van de door Hem
verwon/en zaligheid.
We moeten Christus door een waar geloof worden ingelijfd.
Aan die inl{jving alleen is het aannemen van Zijn weldaden
verbonden. En die inlijving houdt tevens een afsnljding in. \il'e
zfln allen van nature in Adam als ons eerste verbondshoofd
begtepen. Deze zondagsafdeling heeft ons gezegd, dat we
wederomgeboren moeten worden.
Hoevelen zljn bekeerd buiten het hartvernieuwend werk des

Geestes om. Men leeft onder de zuivere Waarheid en kan wel
heel goed weten wat er aan de mens gebeuren moet, maar toch
denkt men op grond van allerlei gemoedsaandoeningen wel wat
goeds van zichzelf. Men weet van geen rechte kennis van zonde

en schuld, vaJr geen Godsgemis en van een smartelijke en
p{nl$ke ontdekking van zijn doemwaardige staat. Och, bedriegt
toch uzelf niet voor een eeuwigheid !

Maar moet nu de prediking van zulk een Waarheid als die in
deze zondag ons werd voorgehouden, ons stdven in een dode

l[fdelijkheid en in een zorgeloze gerustheid buiten de waarach-
tlgo bekering tot God ? Immers worden toch alleen diegenen
maar zalig, die Christus door een oprecht geloof worden inge-
Itifd ? Ja, dte worden alleen maar zallg. En dle worden
zeker zallg.
Maer ah glJ nu oons nlot zallg wordt, wat dan ? Donkt ge daa,r
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wel eens aan ? We hebben u die verschrikkelÍ$ke waarheid voor
te houden, dat ge in Adam verdoemd zijt. Als de ernst van die
waarheid eens tot u doordrong, zoudt ge er geen rust meer
bij hebben. Ge ligt onder het vloekvonnis van Gods heilige wet
en ge zijt het oordeel der eeuwige verdoemenis onderworpen.
En nu had de Heere rechtvaardig alle mensen kunnen laten
verloren gaan en dus kunnen laten liggen in die doemwaardige
staat. Maar nu zijn we bezig aan de behandeling van het stuk
der verlossing. In deze zondag is ons gezegd wie er zalig
worden.
Met alle ernst hebben we u voor te houden de noodzakelijkheid
van de inlijving in Christus en het aannemen van Zijn weldaden
door het ware geloof. Het ongeloof is een verschrikkelijke zaak.
Ge moet niet denken dat er straks een verschoning voor dat on-
geloof voor u zal te vinden zijn. De waarheid van het ernstvolle
woord van de voorloper des Middelaars mocht u eens verschrik-
ken, als hij gezegd heeft: ,,Die in de Zoon gelooft, die heeft het
eeuwige leven; maar die deZoon ongehoorzaam is, die zal het
Ieven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." Jezus heeft
in Z4n prediking alt{jd de volle verantwoordelijkheid voor het
ongelovig verwerpen van Hem op de mens gelegd. We tonen
het maar in alles, dat we afkerig zljn van onze eigen zaligheid
en dat we van Jezus niet weten willen. Och, uw hart mocht nog
eens evenals bij een Lydia voor die Waarheid opengaan, die u
verkondigd wordt.
Nooit is te zeggen wat er in die Persoon des Middelaars is te
vinden. En dat voor een F,rm verloren zondaar, die geen weg
tot zijn redding meer zag. We hebben dat uit de vorige zon-
hagen beluisterd. Maar zulk een mens heeft ervaren, dat er
een Middelaar tot verlossing is voor iemand die niet meer zalig
kan worden. Dan is het niet alleen voor anderen, maar ook voor
mij. Dat er een gelukkig volk is, een volk dat uit genade door
die Persoon des Middelaars zalig mag worden, dat heeft men
wel geweten, maar men behoorde tot dat volk niet. In plaats
echter van in onverschilligheid daaruit te besluiten dat men er
nu eenmaal toch niets aan kan doen als men niet tot dat volk
behoort, werd men met heilige jaloersheid op dat volk vervuld.
Maar het was te groot om voor zichzelf te geloven, aan die
zaligheid van dat volk immer deel te zullen kriigen.
Breekt echter het geloof door in de dui'stere ziel, dan is het niet
alleen meer voor anderen. Dan is het ook voor mij. Dan deelt
do zlol ln do zallgheid. Het goloof wordt door do llefde werken-
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de en de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Wat is het
geloof dan toch een wonderlijke zaak. Door het geloof zijn de
muren van Jericho gevallen. Jezus heeft na Zijn opstanding
Zijn discipelen hun ongelovigheid verweten en de hardigheid
huns harten. We moeten de hapering bij onszelf leren vinden,
waardoor \rye maar niet kunnen komen tot de gelovige toe'
ëigening van het door Christus verworven heil. O die muren
van Jericho ! O die hardigheid des harten ! En toch moet er
een Goddelijk werk gebeuren om de ziel tot dat geloofslicht te
brengen, waardoor men evenals een Thomas niet meer behoeft
te zien en te tasten, maar zal mogen zeggea2 ,,Mrjn Heere en
mijn God !"
En de les die Thomas kreeg, blijft verder voor de kerk gelden:

,,Zalig z$n zt1, die niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen
hebben." Hier moet de rechtvaardige door het geloof leren
leven. Straks Ís het geloof niet meer nodig, maar is het voor
oeuwig verwisseld in aanschouwen. Amen.

À

De Drieëenheid Gods.

Zondag 8.

Psalm 138 :1.
Lezen: Joh. 17 :1 t.m. 11.
Psalm 145:1 en 2.
Psalm 68 :10.
Avondzang :7.

Johannes 17 biedt ons, zoals ons wel bekend zal z$n, het
hogepriesterlijk gebed van de Middelaar. Dat gebed heeft Hij
gedaan v6ót Zrln dood en dus ook v66t Zijn verheerlijking. We
lezen immers: ,,Dit heeft Jezus gesproken, en Hil hief Zijn ogen
op naar de hemel, en zeide: ,,Vader, de ure is gekomen, verheer-
lijk Uwe Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke."
De verheerlijking van Christus zou dus ook z[in tot ver-
heerlijking des Vaders. Maar die verheerlijking was ook tot de
zaligheid van Zijn kerk. We horen de Middelaar dan ook verder
zeggen: ,,Gelijkerw{js Gij Hem macht gegeven hebt over alle
vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige
leven geve." Het eeuwige leven moet dus geschonken worden
aan de aan Hem gegevenen van de Vader. Maar dan heeft Hij
ook verder gezegd waarin dat eeuwige leven bestaat, want dan
volgen daarop die bekende woorden: ,,En dit is het eeuwige
leven ,dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die Glj gezonden hebt."
Tot die kennis moeten dus de uitverkorenen worden gebracht.
Die kennis bezitten ze van van nature niet. Zo missen ze dus
het ware leven. In de staat der rechtheid was de mens deelge-
noot van het eeuwige leven, hoewel het nog verliesbaar was.
Ook was er in die staat bij Adam en Eva een kennis van de
drieënige God.
De ware kennis van God zijn we eehter door de zonde kwijt.
Zo missen we dus nu ook het ware leven. Maar nu heeft
Christus dat leven voor de Zijnen weer verworven. Dat heeft
H{ gedaan door Z{'ln gehoorzaamheld aan de wet, want het
levon was op do gehoorzaamheld dor wet beloofd. In de gtaat
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