
Gcl,hftlen,
Vóór de grondlegging der wereld heeft God uit loutere souve-
relniteit bepaald, wie van Adams geslaèht zalig worden zal en
wle nlet. Verkiezing en verwerping zijn de beide deelen van
de praedestinatie, waarvan Paulus iri het u voorgelezeir hoofd-
gtuk sshreef: ,,Jacob heb Ik liefgqhqd en Ezau gehaat,. De
verklezing geschiedde niet om voorgezien geloof en goede wer-
ken, noch ook de verwerping om voorg:ezien pngeloof of kwade
werken. De praedestinatie is dan ook niet.eeh'besluit Gods uit
barmhartigheid en rechtvaardigheid, maar uit absolute souye-
relniteit. Die souvereiniteit maakte van eeuwigheid gcheiding
tusschen Jacob en Ezau; tusschen degenen, diè zaËs worden
on hen, die verloren gaan. God stelde, gelijk de aposiel schriy'ft' ln 1 Thess. 6 : 9, tot toorn en tot verkrfiging der zalieheid.'
Heeft God alzoo vóór de grondlegging der eeu.wen de scheiding
gEtrokken dusschen hen, die verloren igaan en.die behouden
worden, in den tljd wordt die scheidslijn bepaalà eoor het op-
reaht geloof. Met dat geloof begiftigt de Heere Zijn,Uitverko-
renen, waardoor zij Christus,worden ingelijfd en, Z{|n welda-
den aannemen. Alzoo worden zij de zallgheid in Hêrá dadeliik
deelachtig, die ziÍ voorwet'pelijk in Hem reeds hebbeir, zooils
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het borinullet van den Heiligen Doop zoo eenvoudig en naar
waarheld schrÍÍft, ,,dat de Heilige'Geest verzekeff, dat Hii ons
wll deelachtig maken, wat wii. dlrede in Christus hebben, na-
melijk de afwassching onzer áonden en de dagelijksche ver-
nieuwing onzes levens, totdat wij eindeUik onder de gemeente
d,er ui,toerlcorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteltl
worden". Zonder twil'fel ziin het degenen, die in Christus verko-
ren, in Hem vergeving der zonden hebben, zij allen en.zii alleen,
die in Hem, als hun Hbofd, begrepen zijn, en volstrekt níet allen,
die ten doop gedraglen wordeÍt. Gel[jk 

-alle 
menschen g:evallen

zijn in Adam, ziin de uitverkorenen in Christus met God ver-
zoend en met Hem gezet in den hemel, ln de gunst en gemeen-
schap Gods. Maar wat dezen in Christus hebben, moQt hun in
den tijd worden deelachtig gemaakt, omdat ook zfi van nature
kinderen des toorns zt'n, geliik al de anderen. Ook z[i zijn in
Adams val gerekend en zonder Christus i4 de wereld. Hoewel
zij onder het licht van het Evangeliê geboren zfu'n en leven,
zin zi wat hun staat betreft ,,vreemdelingen en bfu'woners"
en is hpn de inliiving in Christus onmisbaar, opdat zi de za-
tigheid in Hem verkrit'gen trogen. Die inliiving in Christus nu
is het werk van den Hbiliggn Geest en geschiedt door het ge-
loof, dat de Heiligè.Geest lïflt in de wedergeboorte iri de har-
ten der uitverkofenen in Christus en gekochten met Zin
bloed, inplant.
Wie die inplanting inlChristus door het geloof ten leven mist,
is in Adam der verdoemenis onderworpen, dood door zonden
en ,misdaden. Het geloof trekt alzoo in den tiid de scheidslijn
tusschen hen, die in Adam en hen, die in Christus zt'n. Ik
vtaag voor dit stuk thans nader uw aandacht, als ik met u ga
behandelen de zevende Zondagsafdeeling van onzen Heidelber-
ger Catechismus.

Vraag 20: Worden dan alle menschen wederom door Christus, zalig,
Celijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

*jïli
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' De schetdsltin doo, het getoiaf'

getrohk:en

ZoNDAG 7
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Psalm 116:6, 8.

Lezen: Rom. 9:14-33.
Psalm 27:3,7.
Psalm 138: 2.

Psalm 119: 17.

Neen zij, maar alleen degerien, die IIem door een waar
geloof worden ingelijtd en aI Zljne weldaden aannemen.

Vraag 21:'Wat is een wêar geloof?

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of ke:rnis,
waardoor ik alles voor waarachtig houde, dat ons God in
Ziin lVoord geopenbaard heeft, maar ook een vast verj
trouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in
mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, rnaar ook mli
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' ve"geving der zo4den, eeuwige gércchtigfrgia en Êatteheia
van God geschonkëp'1s,. uit loutere genadé, alleen om ,der

. verdiensten van Christus wille.
Vraag 22: \[rat is dan een christen noodig te gelooven? ,

Antw.: Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons
de Àrtikelen vàn srs algemeen en ongetwjjfeld christelijk
geloof in een hoofdso* l"e"ett.

Vrrag 23: Hoe hiiden die Artikelen?
Antw.l Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper

des hemels en dep aarde.' En in Jezrrs Christus, ZtJnery eqniggeboreflen Zoon, onzen
Ileere; Die ontvangen.is van den l{eiligen'Geest, geboren

, uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pila-
tus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergeda'ald. ter
helle; ten detden dage wederom opgestaan van de dooden,
opgevaren ten hemel, zittende .ter rechterhand Gods des
almàchtigen Vaders; vanwaar Hij kohen zal. om te oor-
deelen de levenden en de dooden
Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik gelopf een heilige, al-'
geineene, christelijke Kert<, gi gemeensehap der,heiligen;.
vergeving der zonden, ivederops[llding Aes vleesches en

,t een eduwig leven. ., .o, ' 
"

Ín deze Zondagsafáèeiing wordt Ër, a, schei,ilsQjn d,oor het
geloof g etrolclcen, als

L cte zalí,ghei,il, alleen *oiat tuegekend, onn hen, itie dobr het,, .:":
gelbof Christus deelachtig word,en; ' 

'.:'"

ll, het a)eàsn iles geloola besahreaen en
,IIL de hoofilsom iles geloofs bepantil woidt.

In Zijn volkomen algenoegzaamheid en bekwaamheid droeg
ons de zesde Zondaeisafdeeling: van den Hêidelberger Catechis-
mus den Middelaai des Verbonds voor, den Imrnanuël, God met
ons, Die als het vrou\ilenzaad door den Vader Zelf eerst in het
Paradiis werd geopenÈáard en in de volheid des tijds als de
Alvervullende kwam, Zijn volk koopend met Zijn bloed, gelijk
profot€n en schaduwdiensten van ltrem hadden getuigd, Doch
versta nu ïvel. In Adam w&ren alle mgnschen gerekènd i en
zfin dan ook alhen gevallen ten verderve; ln Óhrtrtuo 

'zljn

ollaen il,e uitaerkorenen gerelcend,, hun tot zeligheid, en zU, dn
zlJ alle€n wotden door het golooí Christus infplÍlfd 6n Zltn

weldaden deefachtig. Zoo \ilordt de scheidsliin getrokken tus-
schen hen, die zalis worderlen die verloreÍr gaan. De catechis-
rnus stelt ons dan ook voor de vraag:
'Word,en ilan uhle menschen wederom d,oor Chri,stue rnJig, al,aqo
a\j door Ail,am zi,in oeydoemd, geworden? En dan is het schrif-
tuurlijk, beslisgend antwoord: Neen tA.
Alle menschgqbrhoofd voor hoofd, van Adam af tot de lastste,,
die zal geboron urorden, olle menschen ziin in Adam gerekead,
doch niet allé die.menschen hebben in Chrístus hun vetbondg-
hoofd. De genade is niet algemeen en niet alle menschen zul-
len in Christus zalig worden.
Of dan Christus' verdienste niet genoegzo,anl wate om alle men-
schen zalig tê meken? O ja, oi zichzelf die verdienste van
Christus beschouwpnd, rrtoet ge wel erkqnnnen, dat haar Gohe
voldoenende kracht geen grenzen heeft.
Gods gramschap, die volmaakte, eeuwigdurende afkeer .Gods
van al wat zonde is, die voor 'de zonde volkomen vóIdbe-
ning vordert, blandde in volle kracht'op alle Adamskinderen.
En Christus heeft dien vollen toorn, beidg in ziel en lichaam
gedragen; en.tde g:ramschap gestild. Maar, en daarop konrtt
het hier asn, die stilling van Gods gramgehap, 'die voldoe-
ning van Gods gerechtigheid, is in de vrijmachtige liefde
ïan de verkiellng en het eeuwige Verbond dór.Genade bepaal,itr

tot degenen,'die van derr Yader aah Christus'giegeven stínÊ).
7,e is geenszins voor olle menschep. VanwegB de lcracht en
waardi,j van het borg:werk des MiddeÍaars hebben wil in de
bediening des Evangielies volle vr['moedigheid de zaligheid van
zondaren allón te verkondig:en; hèt uit tê roepen, dat niernand
te slecht, dat niemands schuld. te'sroàt is; en een ieder, die het
lVoord hoort, te w,[izen op de ontzettende verantwoordeliik-
heid, die op hem rust, en het oordeel dat.bij ziine verharding
hem treffen .zal, daar'aile voorwendsel voor de zonde 'trpm
is weggenomen eu het wee van Chorazim eu"Kapernaum hem,
boven het hoofd hang{, rnaar desniettegenstaandè werd Chris;
tus Borg voor de uitverkorenen en zal Hii die en die alleen Zi$n
zoenverdiensten toepassen.
Maar er is toch geschreven: ,,Alzoo lief heeft God de werelil
gehad, dat Hil' Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een legelijk dle in Hem gelooÍt, niet verdeÍve, maar het eeuwi-
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ge leven hebbe". DuÈ crod maalrta in Zil'n liefde geen schel:
Snst-Hli ha-d de gansche wereld.tief .n gri-ooáiÈilíil;
Eengeboorne? En nu hangt het oan onszelf af, of w[i dte liefáe
aanvaarden, dan wel van ons stooten; doch zoo we gelooven in,
otuêr de 2aligheid?
Er z[jn werkelil'k menschen, die zoo de waarheid verdraaien
lot hgn eigen verderf ; die de vrijmachtige verkiezing dus en
\et pl,aapbehleed,enil borg:werk van Christus lcioóhenery als zou
de Mlddèlaar voor alle menschen gestorven zijn; enn die ,t zalíg
worden van des menBchen vrijen wil afhankelijk stéllen. Nog
meer teksteh grijpen z[i aan. Zegt Paulus niet in 1 Tim. 2:4

meruchm tot verfloemenis, alzoo ook door ééne rechtvaardllf.:
hetd komt de gen'ade over alle mansch,en-t"t;;"ht;;;"áigr""-
klng des levens." Dus, zoo besluit men, de zaligheicf is ïoor
alle menschen en het hanq!, alleenliÍk van ons af,-of wÍj tot diá
zallghêid zullen ingaan.
Doch dat besluit is tegen de Schrift. Als Johannes on* bê-
fuigf, dat God de usdreld,lief gehad heeft,beweert hfi, geens:
zlns, dat Christus voor alle mensehen in hie wereld ó.g"rren
is, doch wijst tiii ons daarop, dat niet de gevollen .ng"i, -maat
de mensch voorwdrp van Gods eeuwig ontfermen ii íerwÍf
het willen Gods tot zaligheid ovet alle menschen, niet zegt dat
Gode wil is, dat hóofd voor hoofd elk mensch zalig iorde,
want indien Gods wil was, dat alle menschen zalig-werden,
wle zou God beletten te volvoeren wat,Hij wr.l? Ooór fij- Aoa
is _geen aanneming des persoons. Dat daarom smeekingen
gedaan worden voot alle menschen; voor koningen en allen, ate
in hoogheid ziin. Want God wil dat alle, d.w.z. allerlei men-
schen, het zii laag van staat of hoog Ínet eer bekroond, wie .
ze ook ztjn, zalig worden, gelijk Hij in de toebrenging.van zo.n-
daren door alle eeuwen heen betoond heeft. Lees toch de schrift

1r0
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tnlhear Íerband. Darvzulleri we ook Petrus verstaan.in diens
'twgeden Zendbrlef, waarin hii doelt op de van God geroepenen
eí ultverkorênen, die'de beloften hebben, aan wellcen H{j niet
wll,.dat eenig:en verlorqn gaarr., Hoe kan iemand, zonder God de
onmacht toe te schrijven ZtÍn wil te volvoeren, Petrus' wooftl
op alle. mensohen doen slaan, daar velen toch omkomen in het
eeuwige verderf. En om ook op Rom. 5 de,áandacht nog te
vestigen, nooit zult ge Paulusf krachtig betoog vatten zoo ge
in Rom. 6 niet ziet, dat de twee verbondshoofden tegenever el-
kander worden gesteld en het ,,allen" en ,,velen" telkeris betrek-
king heeft op al degenen, die door deze verbondghoofden gepre-
senteêrd werden en wofden. AJlen en, ,,velèn" in betrekking
tot Adam zijn alle menschen één vbor één; doch diezelfden
zil'n in Christus dè uitvêrkorenen, die allen in Hem zijn van
vóór de grondlegging der wereld: Zalig zalleb '!ryorden alleen
ziJ', die in Christus Jezus z[jn; en die mitsdien'in der tttrd Hem
iloor een oprecht geloof worclen CngeQild, en aI Zijn weldaden
d,6nnen1,eu zoo onze catechismus het zegt, en aan welke uit-
spraak we ons zeer nauw te houden hebben. Want, getuige de
afdolirig van 'Luther, die tot de lger der algemeene genade
verviel, hier ziin sat&ns listen. yele en de vijandschap bnzep
natuur teg:en vriie genade is groot,
Door een oprecht geloof Christus ingelijfd ! d.w.z. door het
echte geloof, dat eên gave Gods is gelit'k Paulus zegl in Efeze
2: ,,Uit genade zrjt gfj zalig geworden, door het geloof, en
dat niet uit u, het is Gods gave". Er is.zooveel nnbootsing ven
dat oprechte geioof ; zooveel geloof, dat het stempel dès Heili-
gen Geestes mist, en dat dus de ziele Christus niet inliift. Eén
geloof slechts is er, dat tot zaligheid dient; 't geloof, dat ons
Christus inlijft, en waardoor wfi Zijn weldaden aannemen.
lVat ge zonder ingelijfd té zijn.in Christus ook meent; mis-
schien consciëntieel nagw neemt; goed bedoelt of hoe ge 't ook
anders noemen wilt, alles, aïles, zal u ah dèn zandgrond -uit
de gelijkenis bij den dood ontvallen. En die inliiving in Chris-
tus is door ïen Heiligen Geest, Die het geloof werkt.
't Oprechte geloof is van gansch andére nptuur dan 't luiato-
rí,ech-, tiid- en wonilergelool. In'die alle. ls niets, het aller-
mlnste niet van het waar geloof, hoezeer ze ook in uiterlijke
vertooning dit echte geloof nabii mogert komen.
Een hislonsch geloof is niets dan een'btoote toestemming aan
een gekende waarheid. Zoudt ge een.historiëel geloovige vra-
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8en, sí hlí nog getooÍt, deí tn asri nliÈel ste{iu hu zou ráklr :,;

q bgve_rllsend antwoorden, want,frig' neernt uoor'wó,r sB!, wrt': , .

GodÊ Woord zegt. . '1' -' -r - ïl' 'il-' ' 
'

tenq" nli -r-,itii *n historiëel seloof, wa&noln fautu,'r*i ir*Ae 
':' 

j
,,Gelooft g\Í, o konin-g Agrippa, & p"oieten? Ik il;;-á* gij
ze.gelooít". Er toch, hij bekommerde zich bm ztin zideÍiett niii , ,,,
Hoezegr is te vreezen, dat velen in onze dage.nltiet niet,vetaà" ,,:,:

P^T1*Ï,1"1,_Igiiiq A{riqp3, alhoewer ,g T:r {e tór4_ure;: 'leven. Het historieel geloof .is, wel noodzakèlijk, doch nigt geJ ,

nqes.,,Gij gelooft; dat'God èen eenig God isi gil'dodi,w1l,;',
!e duiyelen gelooven rt ook, en zii sldderen,', zou Íaeobus tot ..i

heÍ zeggen. ï ..\ , /'"

Dantgaàt het tiiilgeloof nog ilieper. , ,

Een til'dgeloovige toch is daari:r te'ondbrscheiden van een
htstoriëel geloovige, dat hij de Waarheid met eenig uiterlljk

Petde_historlsch- ep t[jdgeloof richten,ziehccàter nog op Godo
lToord,
Dat doet het wondergeloof nlet.'t 1Vondergeloof is ttie $e;ke ";,1

vaststelling bij ons zelven, dat er óf aan ons, óf door ons'eenfS ,iwonder zal geschieden. 't l(an beoefend worden door Gods
ï9lk; dent aan de apostelen, die ivonderen verricltten; of aan ,{;ï ;i
dlen melaatsche, die tot christus wederkeerde. MaÀr het is ge. lii .l
heel onderscheiden van het zaligmekend Seloof. Neem ttte tlen . , '

melaatschen m-aar.__Zfi allen gnloolden; dat bcwezen ze; anders . ,..,n
wqrel ze op des lfeeren bevel nlet hscngàgietn, orh,zich den .:l
prleater te vertoonm. I{rt moedrn zU, ááertictren, bi, d€n
prlertor? Eerrt,ap'lo,golcrsn ïyrrcn hrildrn z{f "zle,h tol den
prlerter to wsndon. En;toch dnlrn z[f ronder ecntS tegen-

,,tprekan op Chrlstue' bevel, want zij allen geloofden, zii had-
den allen dle sterke vaststelling bii zichzelf, dat Hii aan hen
het ryonder der gezondmaking verrichten zou. Dat, dat was
blf negen van de tien melaatsehen ook alles. De Ileere Jezus
was hun.niet meer dan een wonderdokter. Eéru s[echtt één,.

zocht in Hem zielsbehoudenis; het was een SaÍnaritáan. Velen
zullen zeggen: ,,Heere, hebben w(j niet in Uw naam- gepro-
Íeteerd, en in Uw naarn duivelen'uitgeworper\:e3r vele krach-
ten gedaan?" Doch het vreeseliik woord zal tot-hen.klinken:
,,Gaat weg van Mri, grj'werkerg der ongerechtigheid !".
Laat ons toch niet in het wonder opgaan.
Eén wonder is ons noodig, n.l. dat wii, geestelijk dooden, wor-
den opgewekt; ;maar al ware het dat ik het geloof had, zoodat
ik bergen verzette, en de liefde niet had, zoo ware ik niets'f.
Missen wij het oprechte geloof, dat der uitverkorehen is, dan
hebben wij geen deel aan Christus. Christus te missen wil.zeg-
gen dat de verdoemenis op ons bliift. Het oprecht geloof maakt
icheiding tusschen hen, die zalig. worden en die verloren gaan.
Door hei oprecht geloof alleen wordeir wii Christus inelálfifd
en als vrucht daarvan nemen wii Ziin weldaden aan. M4r diê
Christus niet is ingeliifd kan ook Zijn weldaden niet &aaïr€-
men. Hoe nau\il, ja zeer nauw zal een heilbegeerige in dezen
zich onderzoeken en vragen naar het wezen van het ogecht 

'

geloof, gel$k de vrager in den cateehismus: ' '
,,wot'tí eàn oprechí geloof?"
Óp die vraag geeft de onderwlizer het klaar en eenvoudig ant:
woord i' ,,Een oprecht gelnof ís niet aLl,een een zelcer weten
of lcenni,s, woard,oor i,lc het al' aoor waaracktig houd', wat dns
Goil, in Ziin Woord .geopenbuaril heeft', tnan'r oolt een'zeladr
aertrou,wen, h,etwellc ite Heilige Geest door het EoangBlíMtu
in miin hnrt werki, dat niet alieen andefem, m,urr oolc rnii oèr-,
geaing der aonÁ,en, eeuwige gerechtigheiil en zalíghei'il oon
Gloil, geschonken zij, ui,t Lowter gmal,e altreen om ihe aerilti,ensten
Chrieti, wi,lle," Dit antwoord noopt ons in de tweede plaats stil
te staan bfr .,, I ,

n.'. :-' /' '.

het wezen iles geloitf s, dnt beschreaen uorSt.
Nu vestige onze aandacht zich er van stonden aan op, dat de

óatechismus hier niet van het welwezen des geloofs handelt,
doch het geloof beschriift in ziin aard, natuur, wezen.
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l,oebp,re awari,gh,eden in te brengen. Wii mogen ni.et loslaten
dlê heldere, schriftuurlijke beschrijving, ons hier, geliik " op
andbre'plaatsen, door onze vaderen glegeven. ,'

, i, , ï
rtfsteat'loo mdt dle beschrlÍving in Zondás 7i dÀt een'ledor,
dte mteti wat hier.ornschreven is, het anre geloot mlst, en dtrs
geen"deel heeft aqn Christtls.en de zaligheidl .

Dlt geloof trekt de scheldsl[in tusschen hèn dle zelig worden
en hen, dig verloren gaan. Een andere wegl is er,.nlet. In dat
gelooÍ zijn'zeker trappen; etanden zijn er in het genadeleven;
doc\ daarover gaat het hier niet. Tegen de stelling, dat in de
zevende Zondagsafdeeling niet het eigenlijke'wezen, mbar al-
lsen het welweàen. des geloofs beschreven- wordt; of anders, .

dat tot het wezen van hEt ware geloof niet zou behooren de
partlculiere toepassing en inwendige verzekering'van de ver- , , I,

Sleving der zonden in Chriitus, had met velen-onzer godvruch- .-',,'-.---:.---9--'---..,ii'l
tige voorvaderen ook 'v. d. Groe al,leigewichti,gstè en onop- :j,i lil

't
.voof tnlín vóet; een licht op mt'n pad", getulgt zulk een Ee-

Sàtoovtgi. e, naar de- eeuwige waarheid_Gods hongert ziine
iiet mór dan zijn lichaam naar brood. Dle kennis doet helh

íti*rt in de geopenbaarde Godsgedachten, opdat hij he-! leven

iiiner ziete vinaà; en hij ervaàrt zoo menigaaal' helzii ' in
hót onderzoeken thuis, waaraàn hli meqrigle nachtrust gPof-
fert; hetzii in het opgaan, naar Gods hu1s,, de trqostriike
vtu.ht van-het \Moord; hii kent de sternme Gods; 't is heur, of
ló Heere Zelf. tat hem sPreekt

't IÉ een zekere kennis; in die geloofskennis is geen twiifel; ze '

is vast. Hoe de wereld ook de schoudefs voor Gods W-99rd s-no!
tend ophaalt; wat de ,,geleerde" ook bazelt vau het Woord als

on*og"tiit waar te kunnbn zfrn, het geloof w4nke! niet, mabr

verhelt zich ,rerre boven die onzeliere en onvaste helsehe aan-

vallen op Gods openbaring;"'t geloof, kan:de stooten velen en

de gelooïige zal in den twijfêl niet omkomen. Het geloof is
een-zelcere, d.w.z. een vasïe kennis van ile beloften Gods._Deze

worden in haár rijken inhoud ontsloten, toegêPast.en.omhelsd,
zoodat zii een pleitgrbnd der ziele worden. W'ant pleiten op

Gqds beloften'ís een uterk des galooÍs.

In de bekwaamheid van den geloovige orn heldery de stukken
uiteen te zetten 'voor zichzelf en'vo"r anderen wortelt de

vastheid van het geloof dus niet. Hier iq het weer het werk
van Christus, dat beslist: ,,Simon,. Simon, de satan heeft u
zeer begeerd ïe ziften als de tarwe; ïnaa.r'Ik heb gebeden, dat
uw getóf niet ophoude". Die vóorbede ib genoeg en gegft een

vastÍeid aan het:geloof, die de kennis zoo zekeÈ doet ziin, dat
tle twiifel vluchten mpet. In den géloovige bestaan beide; ge-

loof en ongeloof ; doch in het geloof zelf is niet de minqte twl'
fel. Twfffel en geloof sluiten elkander-sjhgel:u'it; de kennis is
onwriÈbaar vast. Maar het kan zeet wel ziin; da! het ongeloof
den geloovige in twijfel brengt. Zle eens op Thomas, die alle
kondschap.van Christus' opstanding halsstatriE verwierp en

stoutmoedig betuigde niette zullen gelooven voór hfr zag en

tástte. O, die droeve Godonteerertde vertwiifelitrg.'vàn wat de

zlel soms kort te voren door het geloof nod orntrbtedè. :''' '

En toch, hoe vele ddizend maler\ de geloovige try[ifelt, h-tt ge'

loof is een aelcere kennis'en wankelt niet en.omhelst al watt

God in Ziin \il'oord geopenbaard heeft. r

Ja meer, het geloof-is 
-ooh 

een zeker aertroutttéU het geloof ,.
doet de ziel steunen op christus. Nooit kan dan ook het geloof

l'd
i

;i1

ï;

!1,

t'

degqnde en de daaíl des geloofs. Iij
Utt do genod,e vloeien de ëlaite'ir, des geloofs voort. 

.En 
nu be- ,1rï

hooÉ stêeds tot de genad,e des geloofs, wat de catechicmus en :

ook het Fo'rmulier van het Heilig Avondmaal zoo kostelijk
zegt; doch'er kan in ile ilaa,il des geloofs zooveel gebrek zijn,
dst van genoemde stukken weinig bl$kt. Zoo dit maar recht
bealacht werd zouden we de beschrijving in den catechismus
van het wezen des g:eloofs verstaan en beamen, ja zou die be-
schriiying in stee van de oprechten ter neer slaan of uit te
sluitên, middel kunuen zijn ons uit veel donkerheid te verlos-
Éen on het geloof te sterken. '! .
Door de zaligmakende'kennis des geloofs nu ,,houd ik't al voor
waarachtig, w* ons God in ZiÍn Woord geopenbaard heeft".
Die vrucht werpt het geloof in de ziele af, steeds meer naar-
mate het wpsdom bekomt.
Door het geloof valt over de'waarheid Gods dat zalig licht, dat
haar vrijmakende kracht doet ervaren. Nu is 't niet alleen met
ons zondig veráèhten en ontwijken van de waarheid uit, maar
ook' met ons vormelijk, dor en dood leven,'wgarin zoovele
godsdienstige menschen het hbuden kunnen tot hun eeuwigt
ongeluk. Wii kriigen verlichte oogen des verstande om de
waarheid te kennen, die in Jèzus is. ,,Uw l{'oord ir een lamp
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geo€Í€nd worden, of niet alleen gaat het licht op, dat da dult.
tere kennis verheldert, maar ook komt er dat zinken en ,ok-
ken, dat rugten en vertrouwen, dat ons over al ons twijfelen
beschaamd zet, en o,'zoo zeker I de waarheid van Gods werk
en de izaligheid in Christus omhelzen doet. tees dan ook in
dat licht eens, wat de onderwijzer van dat rnertrouwen zegf,
dat n.l. de Heilíge Geest het in ons hart werht iloor het, Eoan-
gelie. Nu, dat is wel in het leven van Gods volk bevestigd. Het
geloof is uit het gehoór en heï.gehoor uit het Woord Godsf
Maar nu verder. Dat vertro'uwen gaat hierover, dat niet alleen '

o,nileren, maar oolc mij aergeoi,ng den zonilen, eemsigg gerech-
ti,g\etd, en zaligheid ttan GotI gescltonlcen, zi,j, uit toisere ge1
nad,e, all,een oà d,e aerdiensten Chrí,sti witte. 'Wat ztvàar stu[
voor velen.
Juist daarover gaat de zielestrijd bij hen, die wel voor gansch
verlorenen de zaligheid in Christus ]rebben mogen aanschou-
wen, maar die de toeëigening en verzekêring dés geloofs mis.
sen, en nu eenerzijds niet lsunen ontkennen, wat God aan hgn
dded, maar anderzijds o, zoo aangevallen kunnen worden, dat
dle vergeving der zonden, eeuwige gerephtigheid en zaligheid
voor anderen is; voor Gods volk, niet voor hen. Konden zij het
maar gelooven, dat ook zij waarlijk deel aan Christus heb,
ben, doch dat benauwt hen zoo ontzettend soms, zij zull,en
Chrletus missen nog; en zonder Hem straks in het oordeel
etaan. O, die dood!Salomo's koets had een hemel van purperi
was van boven gedekt door het rood van het verzoeningsbloed;
maar neen, hun ziele is niet gedekt van boven ! Gods recht
elscht en hun $erechtigheid schiet te koÉ; alleen in Christus
ls de zaligheiil; en Hem missen zij. Zoó brengen velen van
Gods kinderen soms lang:e jaren door al is 't ook, dat zii ander-
zijds niet kunnen loslaten wat,dg Heere heeft toegezegd. Maar

- en dadrom g'aat 't nu hier: als het geloof nu is een kennis
en vast vertrouwen, dat ook mij de zaligheid in Christus 'Èe-

schonken zij, hebben dan d,ie zielen geen geloof ?

Wil nu toch weer onderscheiden tusschen de genadb en de
oelening des geloofs, gelijk we boven zeiden. En dan hebt ge
het antwoord. In de oefening des geloofs kan die hapering
wel z[in; de oefening is dikwijls ríet veel duisterheid in de
kennig en onzekerheid.in het vertrouwen bezet,'maar het ge-
loof zelf, de genadegave Gods, der ziele geschonken, wankelt
niet.'In de oefening komt dat oo! wel uit. O, zegt maar, twiJ-
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íetnosdtge zlelen, alc tt eens levendig in uw hart ziin magi
alr lrst'ieloo eelts doorbreekt, .is er dan nog vreeze? Zegl ge

dan ook nog: Het is voor anderen en niet voor. mií? Immers
neen, dan zÍt gri er bii, en omhelst ge de zaligheid en de ver'
lossing, die in Óh"istus is, ,,Niet alleen anderen maar 

-ook 
miJ'",

dat iJ de sprake van het geloof, dat allqen in genade roemt'

't Is uit loutere genad,e;ge:nade met niets van ons vermengd;
zuivere genade, áie alle werk uitsluit. Waar is de roem? H$
is uitgesloten. Door watrwet? Der werken? Neen, maar 'door
de wet des gelooÈ. Van genade, ia van geÈade alleen zal Gods

volk zingeo tot den laatsten adêmtocht toe. Uid senade tt
gil' zalig worden door het geloof, en dat niet' uit Í, het is
óóar eru". Uit genade.wordt gesehonken de vergeving der
zondeu eeuwige gerechtigheid en zaligheid, alleen om de ver-
diensten Christi wille.
Door de genad,e des geloofs ziin .dus allen, die uit den do-od ge-

roepen werdón tot het leven, christus ingelil'fd en werden zii
zijn weldaden deelach,tig. Toeh misbruike men deze troost-
uóI" I."" des geloofs niet, alsof 't nu mindef noodig ware'door
geloofsoeÍeniig deze vereeniging met Christus te bebvên'
Zuks zou tegen het wezen des geloofs striiden. Leprt' dan Gods

woord die verzekering des geloofs niet? Is de spíake van Pau.

lus u vreemd: ,,Ik ,weet W,ien ik geloofd heb, en ik ben aerze-

keril,, dat, Hii machtig is, m$n pand, bii Hem weggelegd, !e be-

warón tot áien dag"? Meent ge waarl$k, dat de weldaden

van het Nieuwe Testament minder zijn dan die reeds Job
gegeven waren? Deze diep bedroefde knecht Gods toch roemde

inïet gezicht des doods, niet in de troostvolle gemeehschap

en onder de zoete uitlating van Gods liefde, maar onder de

meest droeve verberging Gods en in de felle bestrijding des

.ri""r en onder Ae v-eríenting ziiner vriendea een huiphelaar

te zijn, in één woord, onder niet te beschriiven donkerheden

roemde Job: ,,Ik weet, m{jn Verlosser leeft, en Hij" zal de

i""ttt. over hei stof opsiaan". Zelfs toen nog deed het geloof

kracht, en leefde de hope op de volkomen zaligheid met chris-
tus in iobs ziele. Is ons dat nu niet beschreven, opdat wii naar

dle vastheid der zaligheid staan zullen? Dat in de'oefening des

geloofs worde beleéfd, wat in de gennile des geloofs der ziele

ierd deelachtig gemaakt. Qe zaligheid hangt aan de verzeke-

rtng niet; maar toch zii in'ons die ernstige drang tot de vol.
maoktheia voort te varen. Het is een tweede genade, zoo we
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I

van dê.grnede Gode aan ons bestendis moge' verzelcrd r$u.
Y_13t 

d:t,"lles nsemt nie!._wgg, dat di i.i"í. A"r-íníoif. 
"fuoqs slndert(ens deze weldaden deelachtig maekt, zoodat zedoor'het geloof omhelzen: '

,,Atr wat ons in het-Eiaangel,ie beloofit uord,t, hatwel,tra one d,e
o'r-tikel'en ud,n ons 

"argen:gàn 
en ongetwijf"w bnieíiwin:ger,oof

ln ecna ioofiteom; leïren"..' 
--- '' "--

Hiermede..l,l" qU gekomen tot onze derde hoofdbedachte,
waarin wii bepaald worden biÍ

: III. :.

d,e hooÍilsom d,es geloofs.

Met niet minder dan ons hier door den onderwijzer wbrdt be-gchreven, kunnen wii bestaan en meer is ons niet van nooae.
Tot zaligheid is ons_ n_oodzakelijk, maar oot g.rro"S;""*, lr"tgeloof in God den vader en den zoon en aen ueiligen óeest.
En wat het geloof in den Drieëenigen God o*hd;;ï-rJ*"n-
geï?t, zeer in het kort, in de twaatÍ Artiketen á", Érfo"À,tái.Luther tot drie artikelen brachf .naar de Seloofsbet-oiging u"r,
de drie Goddeliike Personeil. riie twaalf-artikelen r-ii"'""n"
ontwikkeling van de doopsformule uit Matth. zàiról-,,Gaat
dan henen, onderwgst al de volkeren, dezelv, áo;;;oil ií aen
naam des Vaders en des Zoóns en des Heiligen Geestesi'l--IIet is. een verzinsel dat door elk der apostelen één artikelzou_ziin opgesteld. De twaalf Artiketen dagteekenen ;il h;i
elnde der tweede eeuw. De naam epostáuscrrá--É"tu;à"ri,
ls aen deze artikelen dan ook gegeven àm den apostotisctren
lnhoud, niet orndat de airostelón- ze hebben 

"pAËri.f,i.-Vy"tln die artikelen is uitgedrukt, komj geheer *.ïa" reàr aeiapostelen overeen. Het zÍ;in Oe artifreJen u"n on, 
"fJJ*""n,o_ng9tw[ifeld, christelijk geloof ; v&n ons algemeen óf,,,k"_.tholiek" geloof. Tèn onrechte ireeft a. 

"oóár"rr. 

'teii 
zich

fe_ naam katholiek toeseëisrend; zii is d. ;h.he i"ri. O"
lnhoud van het eenige, waie, katholieke of aigern..r.-g"f*tis in een kort summier veríat in:áe twarrt Árïír,óien."L""t
anderen ervan denken, wat zb wilen, deze rs oe inrróuíï"n on,
ong etwij f eld, ch,ristellj k geloof.
I{at God in het Evangerie beloofd hceft, rs zoo groot; het om-vat.ql wat Zijn volk near rlel en llohram, vmr itO eí eeu*ig-held van noode is. Al_,de goedsren vrn tei dànrd.u.*Àï ziinln Gods beloften ean d9 kerk vunrarkf,ion ddr h;igeroïiir.i.t
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zll drarvrn'de baten. Noodig. is het, dit ,alles te gelooveh,
dewlJl van al dat beloofde heil niets kan gemist, en naar dat
Evangelie de heiligen zalig weiden. [Ioe moest orize ziele dan
recht werkzaam zijn nlet de beloften des Evangeliumg",ór[ ze
steeds beter te'verstaan en de diepte van Gods heil en liefde
erin te peilen; en om in die beloften een pleitgrond te vinden
\4'aarop we den Heere manen mogpn de toegezegde zaligheid
ong te schenken.
Gods volk is op des Heeren W'oord gezet; dat is hun toetssteen'
en hun troost in hun ellenden; zoo maar dat lV'pord hun ge-
opend wordt, verliezen zij zich in verwondering en roepen zij
uit met den dichter uit Psalrn 138: 2: .

Door al Uw dedgden aangespoord,
Hebt Gii Uw Woord
'En trouw verheven. epz.

Werd dat zpligmakend geloof nu in uw ziel geplant? Ash, hoe-
velen leven koud en koel onder de krachtigste bediening van
het Evangelie. De hemel.verkwikt, noch de hel verschrikt hen.
Aan de vermaningen zijn. ze gewoon geworden als een srnids-
hond'aan de"spranken van het vuur; en de eeuwige liefde Gotls
in Christus, armen zondaren gepreclikt, kan hen in geen ver-
voering brengen Het Evángelie gaat langs hen heen; Gods be-
loften hebben geen waardii; zii gelooven, ja, doch hun geloof
draagt geen andere kenmerken dan het historieéle. O, drong
toph de waarachtige noodiging van het'Evaugelie in uw ziele
door. Of zoudó ge lauw blijven ten opzichte van dat Evan'
gelie, dat tot uw eeuwig heil u roept? Koelbloedig zegigen:
,,Ik ben onbekeerdl'? U hiet haasten om uws levens .wil?.

Zal het dan, Tyrus en $ido-n niet verdragelijker zijn in deà
dag des oordeels dan u? Want die den weg geweten en niet
bewandeld hebben, di,e. zullen met dubbele slagep ,geslagen
worden. Bedenkt toch óok, dat een benauwdheid, die is heen
gedreven als een morgenwolk en yroeg komende dauw, buitcu
het waarachtig geloofsleven omgaat. Zi, die de hope hunner
zaligheid bouwen op hun doorgestane zieleangsten, mogen wel
vrqezen, of zij .ooit rneer dan een tijdgeloof hadden. IIet ware
geloof vereenigp onze zíe! met Christus en.doet uit Hcm leveu.
Bulten de vereeniging met Christus is nÍet anders dair een
eeuwig zielsverderf.
Dte geloofsvereeniging met Christus is nog zoo gelreel andèrs,
dan een oppervlakkig beschouwen van de Schrifteu en daaruit
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,I j,'ilir ',i !tí iï"

t
a&nnemen van Jezus.l,onze dag:en zijn daar vol rnn. Duiz,enden
komen tot Jezus met hun zonden, zónder ooit aan t *-"rr""a*
staat ontdekt te z{in; men getoótt j""o, 

"n 
,";*"iaí H"*,terwijl ge naar de_ waarachtige eigensbha$pen van hát inge-l[ifd worden door het geroof'vergeefs zoei<i. Men neemt aan

op gezag der Schriften, íaarin má onderw"r"n i" I;ï;-il:
der, dat van.zulke rioorstelting van de geloofsvereeniging mêt
Christus, helz[i dp de scholen aan onzJkirideren, fràtïfi 

-in 
a*

kerken aan bekeerd en onbekeerd, een ieder wars ir,àià n.t
met de oude waarheid houdt? want'in die voorstelling ligt ae
practlkalb loochening_ van des rngnschen {oodstaat Jn onwil
en onmacht om te'gelooven en mitsdien is'ze misleidend voor
de eeuwigheid en zieledoodend voor de oprechten van harte
Die God vreezen, leerden toch zoo geheel ànders. o, oii"na"n,
die' inderdaad voor God verootmoectigd ziit, betuig Íet, of niet
de uit kracht van opvoeding verkregen begrippen en bevatting
van de Evangeliewaarheid.u ontvallen en strekken, in plaats
van u te vertroosten, tot beangstiging, omdat gij van al uw
w.etenschap geen gebruik kunt maken. rk heb mlrischen van
ult4emende lettqrkennis gekend, die, hoe duidelijk ,ii oof. á" '

Evangeliewaarheld mét hun natuurlijk u"*ogen kenden, uit
hun wettische angst bijna de taar der duiveren spraken r'',,Grr' 

.

komt ons piinigen voor den t[jd,,. Herinner u Spira en ande_
reni)-. lvant de oppeívhkkige kennis laat ons ruitén christus
€n zal, zoo God het niet verhoedt, ons oordeel eens verzwaren.
,,,Ik geloof",_zoo schreef Comrie, ,,dat de letterkennis van het'
Evangelie, hetwelk men versmaad heefl een hel in de hel zal
ojnl'.. De l,Igere plante in u,het zaligmakend gel<iof, dat ons
Chrlstus inliift.
Het groote onderscheid tusschen het waarachtig.leven en het
nab{ikomend christendom, dat dood is, ligt dan óok hierin, ilat
Gods volk is afgesneden uit Adam en ingeliifa in cÀristus.
zonder afsniJ'ding geen inplanting. Als vrucht van die inlij.
vlng trekt de ware geroovrge dan:ook n'aar christus heen. ó,
beproeft er toch uzelf aan.
lnde overtyiglqg van onze zonden en in de vernedering onzer
zlele voor den Heere leefde,- tegen alre verooraeetini-tn, ete
hope, dle on' aen God verbond eÀong Hem deed ffiri.Ëd;:dd
was de s€il& tn chrrrtur, dia;ritiroË .n m ri ónrïáienà..n
r) Comrh.
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