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Als wij ons tot het schrÍjven van deze brochure zelten,
dan doen wij dat alleen uit bittere noodzaak. Wat een
door-en-door droevlge zaak is hct toch, dat wij van de
Goddelijke hellsorde zo goed als geenweet meer hebben,
terïrijl die ons toch zo duidelijk door de reformatie gegevenwas enwaardooreenVan der Groe (een zeerevangellsch man,omdat hij deWet Gods weer zo schriftuurlijk en reformatorisch in die heilsorde wist te stellen)
zo indringend naar tenrggewezen werd.
Dat de Wet in zijn werking als tuchtmeester tot ontdekking en overhriging aan het Evangelie voorafgaat, om
de Wet daarna door het geloof uit de hand van Chrisfus
temg te ontvangen - alles onder de bediening van de
Heilige Geest-, dat zijn zaken die door ons niet begïepen en nog minder beleefd worden.
De werking van Gods Wet op en in onze gewetens moet
NOODZAKELIJK voorafgaan, wil ons geweten gereinigd
en besprengd worden met het bloed van Chrishrs. Het
einde van hetgebod is liefde uit een rein hart en uit een
goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, 1Tim. 1:5.
Door hetontbrekenvandeze Goddelijke zaken hebben wij
echter in ons ongeloof, door een vermengtng van\Vet en
Evangelie, eengeloof uitgevonden, datde grond vanonze
aanneming bij Crod moet zijn en aldus hebben we het
Evangelie veranderd ln een nlzuw minder streng werkverbond. Daar ls geen kerkformatie ln Nederland, waar
deze vermengtng van Wet en Evangqlle nlet voorkomt,
al doen zlch hier nuance-verschillen voor. Natrurlijk is
de prediking hler Ín' eerste instantle verantwoordelijk
voor.
In Lucas LL z 52 Tezen we: ,Wee u, glj wetgeleerden,
wantgij hebt de slzutel der keruris weggenomen; gij zelf
zijt niet ingegaan, en die ingingen hebt gÍj verhinderd."
De kanttekeningbij ditvers in de Statenbijbelluidt: ,Deze
sleutel is de rechte verklarlng van Ciods Woord, waardoor de mensen de ingang tot de hemel geopend wordt,

welke geweerd zijnde, zo wordt deze ingang als toegesloten."

Waar aldus de prediking faalt, daar moet het met het
gemeenteleven, metde praktijk der godzaligheid en met
de hrchtoefening ook wel droevig gesteld zijn.
Krijgt iemand de leer derWet eens te onderzoeken, dan
zal het hem duÍdelijk worden, dat wlj verder weg zijn
dan wlj met ons allen denken!
Toch zou hetzijnnutnog kunnen hebben eens met elkaar
te gaan lezen en'te gaan onderzoeken hoe onze situatie
in werkelljkheld wel ls.
Daar isÍnde eersteplaats Gods Woord. Dat moet echter
verklaard worden, wantwleop zf n hart vertrouwt is een
zot. Gelukklg zl.Jn daar de Drle formulÍeren van enigheid,
de kanttekenlngen, de werken van CalvÍjn, Luther, Olevlanus, Urslnus, Owen en Boston, om er slechts enkele
te noemen. Ook Van der Groe nlet te vergeten!
Zonder de krachtdadigewerking van GodsGeest vermogen wij echter niets.
Het moge de Heere behagen nog met Zijn Heilige Geest
onder ons temg te keren, hoewel wij zulks totaal verbourd en verzondigd hebben!
Wtj moeten de woorden van Van der Groe, waarmee we
deze inlelding willen besluiten, maar goed in gedachten
houden:
,,Togen het allengs te gronde gaan van het oprecht'e en
goestoltJko Chrlstendom metde heillge waarheid is geen
antler hulpmlddol, dRn dat de Geest ons zelf weer terug

voor6 toL ZlJn elgon waarheld, on ons dle recht leert
voretnÊn, grondlg golovon ein lJvorlg lrctrachton. En dan
zou danr oole woor oon holdor llcht blJ ons schlJnen, om
hot wnro vnn het valeo ln cltr znl<on vnn hot (lhrlstendom
behoorllJk te ontlo rscrholdon,
WIJ hebben voot't,eker rle nrlneto oprochto varbetering
nlot tc verwaohten, voor rlnt (lorl ooret woor oon zuiver
ontdekkcntllloht met krnolrt on vt'ucrltt on<lrrr'ons zalbelleven tc lctcn terlrlJrrerr,"
.l, Alrlcrliesten.
Nleuw-Rellerlend, trêJêa r ll)?l

DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN WERK
DER WET TOT ONTDEKKING EN OVERTUIGING VAN UITVERKOREN ZONDAREN
Bij ons onderzoek naar de noodzakeli jl*reid van een werk
der Wet tot ontdeH<ing en overtuiging van uitverkoren
zondaren, willen wij beginnen met een woord van Dr.
H. F. Kohlbrtigge uit het boek ,De eenvoudige Heidelberger" (uitgave T. Wever - Franeker, 2e ámk, z.j.),
waar wij lezen: (blz. lb)
,Màar er zit nog iets meer achter. Er ligt iets in, dat
men vóór drÍehonderd jaar (Dr. K. schreef dit ruim 100
jaar geleden, -J. A.-) nog beter begreep dan tegenwoordig. Toen hadden zíj nog weet van de Wet, en Ait is nu
bijna uit alle harten verdwenen. Nu is over jong en oud,
pausgezinden en evangelischen, een geest vaardig geworden, waardoor zij niet meer vragen naar dJ Wet
Gods. Zij rekenen alleen met hun eigen wil en deze zetten zij door. Geduld oefenen, afwachten en hopen la,rn-

nen zij niet.
Nog eens: er ligt iets achter deze eerste vraag van de
cateehismus.
Waarom hoorde men vroe ger zoveel van waarachtige
bekeringen? Waar kwamen die mensen vandaan, dle
enkelen nog, (hun aantal wordt almaar kleiner, ook in
onze gemeente, de meesten liggen al op het kerkhof ;;
van waar kwamen die profeten en profetessen die konden getuigen van Gods genadige erbarming? Mensen,
die wisten:,dit is goud en dat is valse munt!', Van waar
kwamen zij? Waren zij niet geboren in de afgrond der
verlorenheid, toen zijwegzonken voor Gods ÍvVet? Daar
zit de fout van deze tijd. Er is nu geen eerbied meer
voor Gods Wet."
Me e r dan een eeuw vóó r dat Dr. Kohlb riigge boven staande
woorden schreef, had dominee Van der Groe, omstreeks

dat zlj nauwkeurig van Paulus het ware en eigenlijke
gebruÍk der Wet leren verstaan, hetwelk (naar ik vrees)
na onze tijden ueer uerduisterd en Syeheel bedoluen zal

1?60, al het volgondo goprofeteord.
,,Do aohorpe prodlklng tler Wet gaat bij ons, zonder dat
wll het bomorkon, gohool verloron, terwijl bij velen de
velsc Itdruk post vat, alaof hoofdzakeltJk of alleenmaar
het Evengollo gepredtkt moot worclen, zonder de ÍvVet!
O, nlg do llsoro ona llCIon llcht schenkt, om deze dodelltko dwallng to zlon, dan zal onzo hetlige en dierbare
geroÍormosrdo leor onmogollJk nog langer zuiver bewaard kunnon wordon. Dnn zullen we door de arglistigheld vnn do sntan de vordoemeltJko hulchelarij in een
schlJn-evangellsch proalkleod wol spoedlg door onshele
land zlen rondwandelen. Want als de Wet verloren raakt
door dwaltng en verzulm, dan gaat ook het Evangelie
verloren, omdat dtt haar grondslag geheel op de Wet
heeft. En wat men dan Evangelle wll noemen ls ln werkeltJkhetd nletsanders, daneen zeer brutaal en onheilig
ml.sbruik van het Evangelie ! "
(,,Toetssteen der ware en valse genade", hoofdstuk IV,
vraag 115, blz. 354, uitgave W. M. den Hertog - Utrecht,
z.j.r-

Er moeten toch oorzaken geweest zijn voor het ontstaan
van een toestand, die Dr. Kohlbrtlgge ons met de volgende woorden beschrijft:
,,Tegenwoordig grijpt men met zijn goddeloze, onreine
handen in de korf dergenade, zonder tebelijden:,,ik heb
gezondigd", zonder dat men in het hart het wachtwoord
heeft: ,Neen, neen, Gods Wet moet blijven staan."
(De eenvoudige Heidelberger, blz. 16).
Gaan we in de geschiedenis van de kerk ntet één, maar
mim drie eeuwen vóór Dr. Kohlbr'0gge terug, naar welke tijd hij in z'n boven aangehaald stuk terugrvlJst, dan

schrijft Dr. Maarten Luther in zlJnboek,,Het rechWaardigend geloof", een verhandellng over Paulus'brief aan
de Galaten, het volgende:
,Ik vermaant een ieder, dte God wenst te vrezen, vooral
dezulken die nog leraars over anderon staan te worden,
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worden.

t
I

Wantterrvijl wij nog in hetleven zijn, en met zeer grote
oplettendheid de bediening en het gebruik van beide, èn
van de Wet, èn van het Evangelie aaatonen, zijn er toch
zeer weinigen zelfs onder hen, die voor vroom willen
doorgaan, en met ons het Evangelie belijden, die die
dingen recht verstaan." 1blz. 338).
,,Dit, gelijk ik dikwijls enbijnatotvervelens toe inscherp,
is de ware leer der Wet, die ieder Christen met zeer
grote oplettendheid moet trachten te verstaan, opdat hij
wete nauwkeurig en juist te onderscheiden, wat de Wet
is, wat haar gebruik en bepaling of mate, wat haar kracht,
wat haar tijd, en wat haar einde is. Dat namelijk de Wet
een geheel tegengestelde werking heeft, dan alle mensen
menen, wie van nature de zeer verderfelijke opvatting
aangaandedeWet als aangeboren is, datzíjvan gedachte
zijn, dat de Wet rechtvaardigt.
Daarom vrees ik, dat die leer, na ons ouerliiden. utederom uerduisterd zal worden. Want de wefetd moet
veryuld worden met verschriH<elijke dui sterni s en dwalingen vóór: de jongste dag. Wie het dus vatten kan, die
vatte het, dat de \Àret in de Christelijke Godgeleerdheid
en in zijn ware beschrijving niet rechtvaardigt, maar
geheel een tegengestelde uitwerking heeft. Want zij ontdekt ons aan onszelf., zij stelt een vertoornd God voor,
zij openbaart de toorn, zij verschrik-t ons en maaK niet
alleen de zonde bekend, maar doet àe ook overvloedig
zijn; zodat de zonde, waar ze eerst kleinwas, door de
verlichtende W'et groot wordt, ril/aarop de mens de Wet
begtnt te haten en te vlieden en met een volkomen haat,
van God, de Maker van de Wet, een afschrik begint te
krijgen. Dit betekent stellig niet, rechtvaardig te zijn
door de Wet - iets, wat de rede zelf ook bekennen moet -,
maar dubbeltegen deWet tezondigen." (blz. 353, uitgave
Lindenberg - Rotterdam, 1964).

ïMen is al gauw na de bloeitijd van de reformatie, te rekenen vanaf hetjaar 1600, van lieverlede af gaan wijken
van de zuiver gestelde leerstukken als roeping, geloof,
rechfuaardigmaking, bekering, ertz., en onbewust vervallentoteen vermengrng van Wet en Evangelie. Het gevolg daarvan ril/as, dat velen het Evangelie aannamen
met een geloof, dat de krachten van de natuur niet te
boven ging.

Wij'willen de dodetijke dwaling van een vermenging van
Wet en Evairgelie aantonen aan de hand van hetgeen we
in bepaalde
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líilamen, terwijl we daarbij een goed gebruÍk wensen te
maken van de geschrÍften der reformatoren.
Bij de keuze vande artikelen doen wij slechts een greep,
omdat het eind er van zoek is, om op alles, wat zich in
de kerkelijke pers aandient, in te gaan. Omdat de predikanten, die wij wensenteciteren, enigszins representatief voor het kerkgenootschap -waartoe zij elk afzonderlijk behoren - genoemdkunnenworden, bepaalden wij
niet zo maar onze keus.
In de eerste week van juli 1971 wordt er te Driebergen
een CSFR-conÍerentie gehouden. Dr. W. van't Spijker
(Chr. Ger. pred. te Utrecht-C) refereert over,,De clgristelijke toekomstverwachting in het tijdvak van de reformatie." Uit het krantenverslag nemen wij het volgende over:
,,Bij Calvijn valt namelijk op dat hij de Geest niet zo
direkt aan het Woord verbindt dan Luther, door te stellen datdeGeest zelf niet zo aan het Woord verbonden is
als wij daaraan verbonden zijn. Bovendlen is bij hem
(Calvijn) de Wet ingebed in het Evangelie, zonder daaraan louter vooraf te gaan."
We zoudenhier graag de volledige verklarlng van Calvijn
bij Genesis 3 :7 t/m L3 over willen nemen, maar halen
kortheidshalve nu alleen maar een gedeelte van de ver8

klaring bij vers 9 aan. Wij citeren Calvijn bij: En de
Helere God riep Adam.
,Reeds waren zij verschrikt door Gods stem, en verwonderd lagen zij onder de bomen, totdat een tweede
stem tot hrm harten meer krachtig doordrong.
Mozes zegf, dat Adam door de Heere werd geroepen.
Was hij danniet eer geroepen? Jawel, maardatwas een
verward geluid, dat nog geen kracht genoeg had om de
consciënties te benauwen. Derhalve brengt God hem
thans meer in de engte; en uit het dicht geboomte trekÍ
God hem tegen zijn zin en tegenstribbelende te voorschijn.
Qp dezelfde wijze worden ook wij door Gods stem verschrikt, zodra ZijnWet in onze oren klinkt; maar spoedig zoekenwijuifuluchten, totdatHij ons heftiger dringt,
als schuldigen voor Zijn rechtbank te komen. Dit leven
noemt Paulus dat der Wet, wanneer deze, ons overhrigende van zonde, ons doodt. Want zolang wij onszelf behagen, en meteenverkeerde levensopvatting zijn behept,
is deWet voor ons dood, omdat wij haar scherpte afweren door onzehardheid; maar als zij ons scherper treft,
worden wij tot nieuwe verschrildringen gedrongen."
(blz. 101, uitgave W. A. de Groot - Goudriaan, 1970).

Dr. Van't Spijker van Calvijn aan
zou willen voeren, om de geheel op zijn rekening
staande uitdrukking
is bij hem de Wet in"Bovendien
gebed in het Evangelie,
zonder daaraan louter vooraf te gaan" te staven, is ons een volslagen raadsel.
Het lijkt ons, zeker in dit geval, een verstandige zaak,
om Calvijn zelf. toch nog even aan hetwoord te laten.
Wij raden de lezers aan, bij elke nizuwe alinea van
het hieronder overgenomen stuk van Calvijn, zich de
uitdrukking van Dr. Van rt Spijker ,,Bovendien is bij
Calvijn de Wet ingebed inhet Evangelie, zonder daaraan louter vooraf te gaan", in de herinnering te roepen. Wie zal de dwaling van de stelling van Dr. Van
It Spijker dan niet opvallen?
Welke bewijzen

,Insti tutie" of onderwijzing in de christelijke leer.
Door Joh. Calvijn; uitg. W. D. Meinema - Delft; vert.
Dr. A. Sizoo, t949.
Het volgende is te vinden in boek II, hoofdstuk VII.
,Paulus leer (Gal. 3 : 19), dat de Wet gegeven is om de
ouertredingen, namelijk opdat ze de mensen zou ouettuigenvanhun uetdoemenis endaardoor zou uetootmoedigen.Yetder,omdatdÍt de ware en enige voorbereiding
is om Chrishrs te zoeken, komt alles wat Paulus met

verschillende woorden leert, ultnemend overeen,
Daar deleer derWet verboven hetmenselijke vermogen
ligt, kan demens wel van verre de toegevoegde beloften
aanschouwen, maar tochgeen enkele vrucht uithen verkrijgen.
Dit ene blijft dus over, dat hij naar het goede van die
beloften zijn eigen ellende des te beterkan ta:<eren, wanneer hij bedenliÍ, dat, nu de hoop op de zaligheÍd a[gesneden is, de dox, hem gewis boven het hoofd hangt.
Daartegenover dreigen vreselijke strafbepalingen, die
niet weinigen van ons, maar allen, tot de laatste toe,
verstrikken en vastsnoeren; zij dreige\, zeg ik, en achtervolgen ons met onverbiddelijke scherpte, zodat wij
in de Wet de dood onmiddellijk voor ons zien.
Indien wij dus slechts op de Wet zien, kunnen rvij niet
anders dan de moed laten zinken, in uerwarring geraken en wanhopen, daar wij doorhaar alleen worden uerdoemd en ueruloekt, en van de gelukzaligheid, die zij
haar dienaren voorstelt, ver worden afgehouden.
De eerste taak derWet is, dat ze, terwiJl ze de gerechtigheid Gods, dat wil zeggen die, welke alleen Gode aangenaam ís, aantoont, een ieder hednnert aan zÍjn eigen
ongerechtigheid, hem daarvan in kennis sÍe/Í entenslotte
ouertuígt en hem ueroordeelt.
Wantzo ishet noodzakelijk, da:t de mens, dle blind is en
dronken van eigenlíefde, gebracht wordt tot de kennis
en de bekentenis van ztjn elgen zwakheid en onteinheid.
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aangezlen hi j, wanne er zijn ijdelheid niet kenneÍyft wordt
gelogenstraft, opgeblazen is van dwaas vertrouwen op
zÍJn eigenkrachten en er nooit toegebracht kan worden,
dathij lnrun geringheid beseft, zolanghij die afmeet naar
de maat van zijn eigen oordeel.
Maar zodra }liij begonnen is ze te vergelijken met de
moeilijkheid van de Wet, heeft hij daar iets, dat zijn

ouetmoedkan intomen.
Wantwelk eengrote gedachtehi j ookvan zijn eigenkrachten heeft opgevat, weldra merkt hij toch, dat zíj onder
zulk een gewicht hijgen, dar, wankelen en struikelen en
eindelijk neeruallen en bezwijken. Zo door het leraarschap der Wet ondenvezen, laat hij die aanmatiging'
door welke hij te voren uerblind was, los.

Op dezelfdemanier moeÍ hijvandeandere zíelde, waaraan hij, naar wij zeiden, lijdt - namelijk die der hovaardij- genezen worden.
Zoleurrg hem toegestaan wordt op zijn eigenoordeel af te
gaan, ziet hij ten onrechte huichelarij aan voor gerechtigheid, en daarmee tevreden, uerheft hij zich door een
of andere soort van uerzonnen gerechtigheden tegen de
genade Gods.

Maar, v/anneer lri-j gedwongenwordt zijn leven te wegen
Ín de weegschaal der Wet, dan laat hij de gedachte aan
die gewaande gerechtigheid varen, en ziet hij, dat hij
onmetelijk ver van de heiligheid verwijderd is, en dat
hij aan de andere kant uol is van ontelbare zonden, waarvan hij te voren vrij scÀeen te zíjn.
Wanthetkwaad der begeerteligt in zo diepe en krcnkelachtige schuilhoeken verborgen, dathetdeblik der mensen gemakkelijk ontgaat.
En niet zonder reden zegf, de apostel (Rom.7 zT), dat
hij de begeerlijkheid niet geweten had zonde te zijn, indien de Wet nlet zei: Gij zult niet begeren.
Want indien de begeerlijkheid niet door de lVet uit haar
schuilhoek wordt te uoorschijn gehaald, richt ze de ongelukkige mens heínelijk te gïonde, voordat }l'aar dd,end
\/apen bemerkt wordt.
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Zo ís de Wet als een spiegel, waarin wij onze onmacht
en verder uit deze onze ongerechtigheid en tenslotte uit
beide onze ueruloeking aanschouwen; evenals een spiegel ons de vlekken van ons gelaat doet zien.
Want hij, wie het vermogen ontbreekt tot het navolgen
der gerechtigheid, moet wel in het slijk der zonde blijven steken. En op de zonde volgt terstond de ueruloeking.Daarom, op hoe groter oueilredins de Wet iemand
betrcpt en hem daarvan ouertuigt, aan áes te zwaarder
oor<leel maakt ze hem tegelijkeítijd schuldig.
Hierop slaat het woord van de apostel ( Rom. 3 : 20), dat
door de Wet de kennis der zonde is. Want hij bedoelt
daar alleen de eerste taak der Wet, die zij ten uituoer
brengt in NOG NIET WEDERGEBOREN zonáaars!"
Wij voegen hier even de verklarÍng invan Calvijn bij
Romeinen 3 :20:
door de Wet is de kennis der
"Want
zonde."
,,Want door de Wet..... Paulus besluit het tegenovergestelde, dat ons door de Wet geen gerechtigheid wordt
aangebracht, omdat zij ons ouertuigt uan zonde en uerdoemenis; hetleven en dedood komén immers nietvoort
uit dezelfde bron. Omdat hij echter uit de tegenovergestelde werking der Wet tothetbesluitkomt,dát ons dóor
haar geen gerechtigheid kan worden medegedeeld, zo
moeten wij verstaan, datdeze bewijsvoering slechtsdan
haa r klem en kracht behouden kan, wanne er wi j volhouden,
dat dit daarvanhet onaf scheidelijk en uoortdurend gevolg
is, dat zij, tenvijl zij de mens zijn zonde aanwijst, zijn
hoop op de zaligheid uernietigt.
In zíchzelf is deWet weliswaar, omdat zij onderwijst foÍ
rechtvaardigheid, eenweg tot dezaligheid; onze uerdoruenheid en slechtheíd evenwel uerhinderen, dat zij in dit
opzicht eníg nut doet.
Het is immers lichtzinnig om met de soflsten een halve
rechtvaardigheid teverzinnen lndeze zÍn, datde werken
voor een deel zouden rechtvaardlgen: zulk een deel kan
toch niets batenvanwege de verdonrenheid desmensen."
Wij vervolgen CalvÍJn weer uÍt zÍJn Institutie, waar
T2

htj schrijft, dat Paulus in Rom. 3 :20 de eerste taak
der Wet bedoelt, die zij ten uitvoer brengt in NOG

NIET WEDERGEBOREN zondaars!
,,Hlermee hangen deze woorden samen, dat de Wet bovendien ingekomen is, opdatde misdaad te meerder worde (Rom. 5 :20), en dat ze daarom de bediening des
doods is, die toornwekt endoodt, ZCor.3 :7; Rom . 4 :!5.
Want zonder twijfel neemt de ongetechtigheid des te
meet toe, naarmate het geweten door een helderder Ínzicht ín de zonde getroffen wordt; omdat in datgeval bij
de ouertreding ooknog wedercpannigheídtegen de Wetgever komt.
Dus blijft er over, dat de Wet de toorn Gods wapent tot
de onderyang van de zondaar; want door zichzelf kan ze
niets andersdan beschuldigen, ueroordelen en te gtonde
richten,

En zoals Augustinus schrijft: Indien de Geest der geis de Wet er slechts om te beschuldígen

nade er niet is,
en om te doden.

Onzevleselijke en verdorvennatuur strijdt uijandig met
de geestelijke wet Gods en door de onderwijzing in de
Wet wordt zij in het minst niet uerbeterd. Want aangezien wij allen overtuigd worden overtreders te zijn, legt
ze, naarmate ze Gods gerechtigheid heldetder kenbaar
maakt, daartegenover des temeer onze ongerechtigheid
bloot, en naarmate ze metmeer zekerheid bevestigt, dat
het loon des levens en der zaligheid voor de gerechtigheid is weggelegd, leert ze een des te gewisser onderg ang voor de onrechtvaardigen.

De tweede taak der Wet is te maken, dat zij, die zich
om recht en gerechtigheid niet bekommeren anders dan
gedwongen \ryanneer ze de vreselijke strafbepalingen in
de Wet horen, tenminstebedwongen worden door devrees
voor straf. En zij worden bedwongen niet doordat hun
binnenste bewogen of geroerd wordt, maar doordat ze,
alsof huneen breidel aangelegd was, hun handen van het
uiterlijk werk afhouden, en hun slechtheid in zich be13

sloten houden, díe ze anders bnrtaal weg zouden hebben
uitgegoten.
Maar tengevolge daarvan zijnzijnoch beter, noch rechtvaardiger bij C'od. Want ofschoon ze, door schrik of
schaamte verhinderd, niet durven uitvoeren, wat ze van
plan zijn, en de razernij van hun lust niet openlijk durven uitblazen, hebben ze toch niet een hart, dat toebereid is tot de vrees en de gehoorzaamheid Gods: integendeel, hoe meer ze zích inhouden, des te heftiger
worden ze in hun binnenste ontstoken, branden en koken
ze, bereid alles te doen en tot alles uit te barsten, indien deze vrees veor de Wet hun niet in de weg stond.
En dat niet alleen, maar ook haten zij de Wet zelf hevig
en vervloeken God, de Wetgever, zodat ze Hem, als ze
maar konden, het liefst uit de weg wilden mimen; want
ze kunnen Hem niet uitstaan, noch als Hij het goede beveelt, noch als Hij de verachters van Zijn majesteit
stra-ft.

Alle NOG NIET WEDERGEBORENEN hebben, sommigen
wat duisterder, anderen wat helderder, dít geuoel, dat
ze niet uit vrijwillige onderwerping, maar tegen hun wil
en tegenstreuend, slechts door het geweld der vrees tot
het beoefenen der Wet getrolrken worden.
Maar toch is dezegedwongen en afgepersÍe gerechtigheid nodig tot de menselijke samenleving, voor welker
rust zo gezorgd wordt, doordat er voor gewaakt wordt,
datalles nietdoor opschudding in venvarring raakt, wat
zeket gebeuren zou, a1s alles aan een ieder geoorloofd
\ry4s.

Ja, ook voor de kinderen Gods Ís het nuttlg door deze
hrcht geoefend te worden, zolang ze, vó6r de roeping,
uerstoken uan de Geest der heiligmaking, in de dwaasheid des uleses weelderig leven.
Maar op beide taken van de Wet kan toegepast worden,
wat Paulus elders zegf, dat de Wet de Joden een tuchtmeester geweest is tot Chrishts (Gal. 3 z 24); want er
zijn twee soorten van mensen, wetke zlj door haarhrcht
L4

tot Chrishrs leidt. De enen, over wie wij in de eerste
plaats gesproken hebben, zijn, omdatze te zeer vervuld
zlJnvan vertrouwen op huneigendeugd of gerechtigheid,
nlet geschikt om de genade van Chrisfrrs te ontvangen,
tenzij zij eerst van dat vertrouwen ontbloot zijn. Daarom brengt deWet hendoor het leren kennen van hun eigen ellende tot nederigheid, opdat ze daardoor uoorbereÍd worden om datgene te begeren ,wat ze tevoren reeds
meenden te bezitten.
De anderen hebben een breidel nodig, om daardoor te gengehoudenteworden, opdat ze de teugels huns vleses nlet
zo totlosbandigheid vieren, datze alle streven naar gerechtigheid geheel en al verlíezen. Want rvaar de Geest
Gods nog niet heerst, daarkokendelustensoms zo over,
dat er gevazl is, dat ze deziel, die Írun onderworpen is,
brengen tot een vergeten en verachten van God; en dat
zou ook gebeuren, indien de Heere het niet met dit geneesmiddel tegen ging.Indien Hij dtrs hen, die Hij tot de
erfenÍs van Zijn rijk bestemd heeft, niet terstond wederbaart, bewaart Hij hen tot de tijd Zijner opzoeking
<loor de werken det WeConder de vrees, totdat ze, door
de Geest wedergeboren, Hem uan hatte begonnen te beminnen,"

Eerst bij paragraaÍ L2 van hoofdstuk VII gaat Calvijn
over tot de behandeling van het derde gebruik van de
Wet. zoals die plaats heeft bij de gelovigen; d.w.z., hoe
de Wet - clan pas en dan alleen - ingebed is in het Evangelie. Wij hopen op deze oevangelische functie van de
Wet, zoals ze werkzaam is in de bedding van het Genadeverbond' aan het eind van deze brochure temg tekomen.

Dr. Van 't Spijker noemde ook nog de naam van Luther.
Enige bladzijden temg namen wij al een ernstige waarschuwing van Luther over. Als wij hier nu ook nog wat
over de leer der Wet van hem neerschrijven, dan moet
meneens op de grote overeenkomstlettentussen hem en
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Calvijn. Het zal goed zijn zich steeds weer onder het
lezen van Luthers woorden de stelling van Dr. Van ft
Spijker -dat de Wet ingebed is in het Evangelie, zonder
daaraan louter vooraf te gaan- te herinneren.
Het is namelijk zo, dat de Christelijk Gereformeerde
Dr. Van 't Spijker met deze dwaling van de eerste orde
niet alleen staat. De Nederlands Hervormde predikant
Ds. W. L. T\rH<er te Groot-Ammers en de Vlaardingse
predikant der Gereformeerde Gemeente Ds. L. Huisman
leren in respectievelijk hetboekje,De orde van hetheil'
en het referaat ,,De Heilige Geest in ons persoonlijk
leven" precies hetzelfde !
Uit het genoemde boekje nemen we nu alleen deze zín

over:
,Er komt een shrk bevrijding in uw leven, als de zonde
u geopenbaard wordt, als er iemand ls, die hetzeer van
uw leven weet aan te wijzen.
Dat is het begin van de heiligmaking,(!) als de wond van
uw leven opengelegd wordt. Dat doet de Heilige Geest
als een bekwame dokter. ... .." (bL2. 71).
Uit het referaat nemen we voorlopig alleen dit over:
,Dit is de evangelische functie van de wet; zo is deze
werkzaam in de bedding van het Genadeuerbond.zoworden wij bewaard de kennis der zonde als voonvaarde te
stellen om voor genade in aanmerking te komen. Zo is de
ontdekking op zíchzelf algenade endezekennisvan Gods
gerechtigheid en gestrengheid geloofskennis. (!) Er is
geen toeleidende weg tot de genade die in Christus
Jezus is."
Ja, zo staat het er werkelijk! En op deze grondslag is
de,,theologie" van de huidige,gereformeerde prediking"
gebouwd. Deze ,theologie" wordt de shrdenten van de
,,gereformeerde gezindte", verenigd in de CSFR, op de
zomerconferentie -anno L972 - voorgehouden!
Nu de leer van Luther.
rechtvaardigend geloof", een verhandeling over

"Het
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l)aulus'brief aan de Galaten. Door Dr. Martinus Luther;
ultgave Lindenberg - Rotterdam, 1964.
,,Onrechtvaardigen zijn er in tweeërlei zin: sommigen
dle nog gerechtvaardigd (zullen en) moeten worden; anderen, dieniet gerechtvaardigd zullen worden, en buiten
de gerechtigheid van Christus blijven.
Zlj díe niet gerechtvaardigd zullen worden, worden bedwongen door het burgerlijk gebruik der Wet. Want zij
moeten gebonden worden door de banden der Wet, zoals
woeste en ongetemde beesten met touwen en kettingen
gebonden worden. Datgebruik houdt nooitop, doch daarover handelt Paulus hier ter plaatse nu niet (Gal. 3 :23).
Maar zij, die gerechtvaardigd moeten worden, worden
door de Wet op een theologische (of geestelijke) wijze,
voor een tijd, geoefend. Want z,ulks duurt niet voor altijd, gelijk het burgerlijk gebruik, maar dat ziet op het
toekomende geloof , en houdtop, rfi/anneer Christus komt.
Ï'Iierdoor staat voldoende vast, dat alle plaatsen, waar
I)aulus handeltover hetgeestelijk gebruik derWet, verstaanmoetenwordenvan hen, die NOG GERECHTVAARDIGD MOETEN WORDEN, ennietvandegenen, die reeds
gerechtvaardigd zi jn. Want dezen, voorzover zij in Christus blijven, zíjn ver buiten en boven iedere Wet. Wet.
FIet theologisch of geestelijk gebnrik der Wet betekent,
(gelijk Paulus zegl\z de overtredingen te uermeerderen
dat is: de mens zijn zonde bekend te maken, alsook zijn
blindheid, ellende, goddeloosheid, onkunde, haat,
uerachting uan God, dood, hel, oordeel en de verdiende
Toorn van God. Dit gebruik behandelt Paulus voortreffelÍjk in Romeinen 7.
Zulks is geheel onbekend aan de geveinsden, aan de Sofisten, en aan alle mensen, zo lang zij blijven wandelen
in hun wets- of eigen-gerechtigheid.
Zoals op debergSinai'donder en bliksem, duistere woll<en, een rokende en brandende berg, en die hele verschrikkeiijke gedaante de kinderen Israêls niet verIreugde, noch levendmaakte, maarhen* uerschtikte, bijna
ontzielde, en aantoonde, hoe zij met al hun heiligheid en
L7

zuivering, de tegenwoordigheid van God, Die uit de wolk
sprak, niet konden uerdragen, zo doet de Wet, wanneer
die in haar ware gebruik is nieÍs anders, dan dat zij de
zonde ontdekt, toorn wetÍ, de mensen beschuldígt, en
verschrikt, zodanig, dat zij niet ver van de wanhoop aÍ
zi.in.

Dat is het eigenlijke gebnrik van de Wet. Hier heeft zij
haar eindpaal, en moet zij zich nÍet verder uitstrekken.
De Wet is geentuchtmeester tot een andere wetgever, die
goede werken eist, maar tot Christus, Die rechtvaardigt en zalígt, opdat wij door het geloof in Hem, en niet
door de werken zouden gerechtvaardlgd worden.
Maar wanneer een mens de kracht der l4ret geuoelt verstaat noch gelooft hij dit. Daarom pleegt htj te zeggen:
Ik heb als een verloren zondaar, dle verloren ligt, geleefd, omdat ik al de geboden Gods overtreden he!, en
daarom ben ik de eeuwige dood schuldig.
Wetkanniets verrichten, behalve dandatzij met haar
liclnt het geuetenbestraalt, en dat tot kennis uan zonde,
dood, oordeel, haat en toorn Gods.
Vóór de Wet komt (dat is: eer dat de Wet mij aan mezelf ontdekt) ben ik gerust, gevoel ik geen zonde; doch
wanneer delVet komt, wordt míj zonde, dod en hel onder het oog gebracht. Oit betekent stellig niet gerechtvaardigl te worden, maar schuldíg uerklaard, tot een
uíjand Gods gesteld, ter dood en ier he| uerdoemd te
De

worden.

Het voornaamste einde der Wet in de Godgeleerdheid
is dus, datzij de mensen niet beter, maar et'gq maakt,
dat is: hun de zonden aanwijst, opdat zij door de erkentenis der zonde uernederd, uerschrikt en verbrijzeld
worden, enzovertangennaar de genade enhet gezegende
Zaad JEZUS CHRISTUS.
Daarom is de \tret niet uitsluitend ter doding gegeven,
maar omdatde menstrots is en droomt (door eÍgen rrerbeelding), wijs, rechtvaardig en heilig te zíjn: daarom
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fs het nodig, dat hij door de Wet uernederd wordt, opdat zo dat beest --de inbeelding van eigen-gerechtigheid-, gedood worde.
Zolang datbeestnietgedood is,kan een mens niet leven.
VerdertoontdeWetons geestelijk de zonde aan, zíj uer
schrikt en uetootmoedigt ons, opdat wij in die wég óeurcesd, de ellende en de uerdoemenis van ons zouden

erkennen.
En dat ishetwaarachtige en eigenlijke gebnrik der Wet,
mlts hetniet altijd duurt, omdat die besluiting en bewarlng onder de Wet niet langer duren moet, dan tot het
toekomstigegeloof en wanneer datgekomen is, moet die
theologische kerker der Wet ophouden.

is dus goed, heilig, nuttig en nodig, indien iemand
no maar op wettige wijze gebruikt. Vooreerst misbmil<en echter de geveinsden de Wet, die haar een kracht
van rechtvaardi gin g toe s chrijven; ve rde r mi sbmiken ook
rlÍegenenhaar, die wanhopen en er onkundig van zijn, dat
do Wet een hrchtmeester is tot Christus, áat is: áat Oe
Wet uernederf, niettenverderve, maar tot behoud. Want
(iod slaaf om te genezen, Hij doodt, omlevend te maken
(Job 5 :18).
l,nulus nu spreekt, zoals ikhierboven erop gewezen heb,
VIMhEN,dic NOG GERECHTVAARDIGD TTIOÉINN WORI)IIN, NIET VAN HEN, DIE REEDS GERECHTVAARI)ICD ZIJN!
Daarom, utanneer gíj ouer de Wet wilt handelen, moet
gtJ cle s-tol- der W{t recht bevatten, namelijk: de zondaar
an goddeloze, díe de Wet niet rechtváardigt,-utr
maar hem
de.zonde uoor ogen sÍe/r, hem verbrijzelthem tot
rcffkennis brengf; en hem de hel, de- toorn en het oordcel cods aanwijst. Dit is het eigenlijke ambt der Wet.
De Wet

lltt Wot kan niet voortbrengen tot een nieuwe natuur of
trttruwo geboorte, maar zíj stelt ons uoor ogen die oude
geboorte, waardoor wij in het rijk des duïue|s geborcn
clJn'
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En zo bereidt zij ons tot een nieuwe geboorte, die geschiedt door het geloof in Christus Jezus, en niet door
de Wet, zoals Paulus heel duidelijk te kennen geeft: ,,Gij
zijt allen kinderen Gods door het geloof."
Alsof hij zei: Ook al zijt ge door de Wet getuchtigd, vernederd en gedood, toch heeft zij ons niet rechtvaardig
gemaakt, zij heeft u geen kinderen Gods gemaakt, maar
het geloof heeft dat geclaan.

Voorts beschuldigde, uerschrikte, doodde en .'eroor-

deelde deWet onsvoorGod op een geestelijke of theologische wijze. Bn ditwas het voornaamste gezàg der Wet
over ons. Zoals dus een erfgenaam, aan zijn voogden
onderworpen, getuchtigd en gedwongen wordt hun wetten te gehoorzamen, en de bevelen nauwkeurig op te
volgen, zo worden de gewetens vóór Christus (dat is:
VOORDAT DE HEERE JBZUS AAN DE ZIBLEN GI'_
OPENBAARD WORDTI onderdruftf door de harde heerschappij der Wet; dat is: de gewetens worden beschuldigd, uerschtikt en door de Wet ueroordeeld. Maar deze haar heerschappij is niet altoos durend, maar moet
slechts duren tot de tijd der genade.
Daarom is het wel de taak van de Wet, de zonde te bestraffen en te uermeerderen, maar tot gerechtigheid;
te doden, maar tot leven. IVant de Wet is een tucht-

openbaar en uermeerdefi ze, jaagt de ureze des doods
aan; wat stellig wereldse zaken zijn.
IIet staat derhalve vast, dat de Wet - in haar werk tot
ontdekking en overtuiging van zondaren- niets levendmakends, noch heil-aanbrengends, hemels of Goddelljks schenkt, maar ALLEEN VI/ERELDSE ZAKEN!
I)aarom noemt Paulus haar terecht de eerste beginselen der wereld."

verdoemen en doden, Waar nu angsÍ is en geuoel van
zonde, dood, toornen oordeel Gods, daar is zeker geen
gerechtigheid en niets hemels; niets Goddelijks is er.
rnaar deze dingen zijn louter zaken uan de wereld, die
niets anders betekent (daar zíjhet rijk des duivels is),
dan een zekere ophoping uan zonde, dood hel en uan
alle kwaad, die de beangsten en bedroefden gevoelen,
daarentegen de gerusten en de verachters van de Wet
niet geuoelen.

willen afscheid nemen van Luthers Galatenbrief
met zijn verklaring over Galaten 3 :23:
,,Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de Wet in
bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het
geloof, dat geopenbaard zou worden.
Dat is: voordat de tijd des Evangelies en der genade
kwam, was dit de bediening der Wet, dat wij onder haar
besloten en bewaakt worden als in een gevangenis. Dit
is een fraaie en zeer gepaste gelijkenis, die aantoont,
wat de Wet uitwerkt, en hoe ze de mensen uiterlijk
rechtschapen maakt.
Men moet haar dus nauwkeudg ouerwegen.
Geen dief , moordenaar, struikrover en dergelijke booswichten hebben, gevangen genomen, de boeien en de afschuwelijke gevangenis, waarin hij geboeid bewaard
wordt, lief. Ja, als hij kon, zou hij de gevangenis vernielen, en mét de ijzeren boeien, die in de as leggen.
In de gevangenis onthoudthij zich weliswaar van kwaaddoen, evenrvel niet met een goede wil, of uit liefde tot
de gerechtigheid, maar omdat de gevangenis hem zulks
belet.
En, nu hij opgesloten is, verfoeit en haathij de zonde en
zijn diefstal niet (daarentegen smart het hem van harte,
dathij nietvrij is, noch stelen kan), maar de gevangenis
haat hij en hij zou, indien hij ontslagen werd, als tevoren stelen."

Daarom maakt de Wet in haar gebruik de zonde slechts

Dat de leer van de reformatie toch nog wel zuiver

meester tot Chrisfus.
Verder kan de Wet in haar uitnemendste gebruik en
kracht niets anders dan bescáuldigen. verschrikken,
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bewaard gebleven is, blijkt uit verschillende nareformatorische geschriften. Zo bijvoorbeeld bii
Thomas Boston, van wie wij hier enkele bladzijden
aÍdrukken.
,,Des mensen nahrur

in deszelfs vier-voudigen

staat."

Door Th. Boston; uÍtgave I. J. Malga - Nijkerk, 1867.
,,W'at ls er nÍet een verkwisting van de tijd! Wat zijn er
onder de mensen niet over en \4/eer allerlei vragen,
maar \lraar hoort men deze:
Ben ik aÍgebroken van de oude stam of niet?
Ben ik ingeënt in Christus of niet?
Waarom ls er zoveel drukte over de godsdienst onder
velen, die er geen goede rekenschap van af kunnen leggen, dat zij een goed fundament hebben gelegd, omdat
zij enkel vreemdelingen van bevindeli jke godsdienst zijn ?
Ik vrees, dat - als God niet in barmhartigheid biitijds
de godsdienst van velen van ons ondermijnt, en ons laat
zíen, dat wij geheel geen godsdienst hebben - onze wortel verrot zal blijken te zíjn en onze bloesem in een
sterfuur als stof zal opvaren. Laten wij daarom op onze staat letten, opdat wij in ons laatste einde geen dwazen worden bevonden. -bIz. 306 - .
Het af snijden van de rank van de natuurlijke stam wordt
uitgevoerd door het snoeimes vande Wet, in de hand van
de Geest van God, Gal. 2: 19, Ik ben door de Wetder
Wet gestorven.
tt Is door de band van het verbond der werken, zoals ik
tevoren zei, dat wij verlcrocht zijn aan onze natuurlijke
stam. En daarom, zod.s een vrouw - onwillig om verstoten te worden- pleit en hangt aan de huwelijksband,
zo doen de mensen aan het verbond der werken. Zíi
houden zich daaraan vast, zoals die man in 't water het
schip van de vijand vasthield met zijn handen, en toen
de ene hand afgehakt was het nog vasthield met de andere; maar toen ook die aÍgehouwen was, het schip nog
vast hield met z'n tanden.
Dit voorbeeld zal ons dienstig zíin, als wij hetwerk des
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Heeren bi'i mensetr, h hen af te brengen van de oude
Btam, nader zullen bezien in de volgende bijzonderheden." -blz. 310 -.
(Opmerking van de bewerker: Wat nu volgt is overgenomen van de bladzijden }L1- t/m 325, maar be-

kort).

, - 1- Wanneer de Géest van de Heere met een persoon
gaathandelen, om hemtotChrishrs te brengen, vindt Hij
hemindezelfdetoestand als deLaodicenzen; in een vaste slaap van zekerheid, dromende van de hemel en van
de gunst van God, hoewel vol zonden tegen de Heilige
IsraëIs. ..., €r daarom schiet Hij enige stralen van
licht in de donkere zíel, en laat de mens zien, dat hij
een verloren mens is.........
Dit is de eerste slag, die de rank krijgt om haar af te
snijden.
- 2 - Hierop verlaat de mens zijn vorige ijdele wegen.
Hij wil die liever verlaten, dan zijn ziel verderven. En
nu begint híj zichzelf in zijn hart te zegenen.
Maar hij krijgt al gauw \/eer een andere slag met de

bijl van de Wet.

Ieder vande tiengeboden brandt donderslagen van toorn
tegenhem los, wegens zijn verzuim van geëiste plichten.
- 3 - Hierna keert hij zich toteen uitwendige wandel aan
de letter van de beide tafelen der Wet. Daardoor wordt
hij nu volblijdschap toegelaten in het gezelschap van de
godvruchtigen als eenbiddendpersoop enals iemand, die
methen kan spreken over godsdienstige zaken, ja, zelfs
over ziels-oefeningen, vraar sommigen niet mee bekend
zíjn. En de goede gedachte, die de anderen van hem
hebben, bevestigt hem in de goede gedachte, die hij
over zichzelf heeft. Deze stap is voor velen dodelijk,
die in de godsdienst niet verder komen.
Maar hier treft de Heere de'uitverkoren rank met een
verdere slag.
23

- 4 - Omdat hij niet bleef in ALLES wat geschreven \ryas
in het boek der Wet om dat te doen, Gal. 3 : 10, gaat
hijtotGod, belijdt zijn zonden, zoektde vergeving daarvan, tenvijl hij belooft daartegen te waken in de toekomst; en zo vindt hij rust. Zo gaan velen al hun dagen
door, terwijl ze geen andere godsdienst kennen dan
plichten te doen, te belijden, en om vergeving te bidden over datgene waarin ze falen, terwijl ze zic}nzelf.
de eeuwige gelukzaligheid beloven, hoewel ze volslagen vreemdelingen zijn van Christus.
Maar de Geest van de Heere geeft nog een diepere slag
aan de rank, die afgesneden moet worden, omdat Hij
hem aantoont, dat hij alleen maar een heilige aan de
buÍtenkant is.
Dus gaat hij vuriger bidden en aandachtiger horen. Ook
probeert hij zijn hartteontroeren en aangedaan te krijgen bij iedere godsdienstige plicht die hij venicht. Hij
gaat nu van zichzelf denken, dat hij niet alleen een uitwendig, maar ook een inwendig Christen is.
Hierover moet men zich niet verwonderen, want dit alles gaat de krachten van de natuur niet te boven, omdat
iemand onder sterke invloed van het verbond der werken dit allemaal kan doen.
-5-Daarom wordt een nog diepere slag toegebracht.
De Wet spreekt in zijn geweten, dat hij een overtreder
was vanaf het uur zijner ontvangenis. De Wet neemt
hem bij de keel, zeggende: Betaalt hetgeen gij schuldig zijt.
-6 - Nu gaat de zondaar lreer aan tt werk om een beledigd God te bevredigen en te verzoenen. Hij zucht diep,
treurt bitter, roept met tranen om vergeving, totdat hij
zijn hart gebracht heeft tot een waan, dat hij het gekregen heeft.
Maar de slag moet nog nader aan zijn hart zijn, eer de
rank afvalt.
De Heere ontdeK er hem in de spiegel van de Wet aan,
dathij volgens ZijnWet zondigt in alles, wat hij in eigen
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krtoht verricht; en daarom keert het vreselijke geluid
weer terug in zijn oren: Vervloekt is een iegeliik, die
ntet blijft in ALLES, wat geschreven is in het boek der
IvVet

om dat te doen.

Zo wordt hij verder aÍgebroken, zodat hii zíet niet in
staat te zijn om aan de eisen van de Wet te voldoen.
-? - Ats nu zo'n mens ziet, dat hij onmachtig is om al
ziJn schulden te betalen en toch op rust en troost uit is,
rloet hij wat hij kan om de Wet te venmllen en over wat
lrem dan nog ontbreekt probeert hij God te bewegen de
wÍl voor de daad aan te nemen. Terwijl hij z'n plicht
rloet en een wil heeft om nog beter te doen, bedriegt hij
r,íchzelf.bíj de vast stelling van de goedhe id van zi jn staat.
Hierdoor worden duizenden verdoruen.
Maar de uitverkorenen krijgen een andere slag. De leer
van de Wetdringl op hun geweten in, betuigende dat het
,,het doen" is, en niet ,,het wensen te doen", dat hier
waarde heeft.
- 8 - Omdat hij ziet, dat

hij met de Wet niet in het reine
kan komen, probeert hij te bemiddelen. Hij smeelct
Christus, om met Zíjn gerechtigheid te vervullen wat
aan de zijne ontbreekt. Zo komt hij tenslotte weer in
een gezond vel te slapen. Velen personen zij op deze
weg verongelukt. Daar is immers geen vermenging van
de Wet met het geloof in dit werk. Het gaat met hem
dan ook als met de man die droomde dat hij at, maar
door de slag werd hij wakker en hij voelde de honger
in zijn ziel.
- 9 - Daar hij zich nog steeds schaamt om te bedelen,
probeert hij een verdrag met Chrishrs te sluiten en hij
belooft Hem plechtig een dienstknecht te willen zíjn zo
lang hij leeft, als Hij zijn ziel wil zaligen. Hierin vindt
zíjn ziel voor een tijd een valse en ongezonde vrede,
totdat de Geest van de Heere een andere slag geeft om
het toevlucht-zoeken in leugens af te snijden, want hij
doet niets anders dan steeds maar het verbond sluiten
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ll
en weer verbreken. En hoe zou het ook anders lcunnen,

terwijl hij nog steeds aan de oude stam vast zít?

Veel mensen zijn aI hun dagen bezig met deze vermenging
uan de Wet met het Evangelie.
- 10 - De mens echter, in wie hetwerk tot een volkomen
afsntJdtng van de oude stam voottgezet wordt, ontdekt
btj de mlnste aanraking hoe verteerd de touwen zijn,
waar zijn verbondsluiting aan vast zít. De verschrikkingen van God worden op zijn geest verdubbeld; hij is
verplicht zijn vasthouden aan zijn verbonden op te geven en hulp te zoeken langs een andere weg.
Eindelijk komt hij aan de deur van Christus als een bedelaar; maar het is nog een hoogmoedige bedelaar. Hij
ovenveegt namelijk zijn hervorming van leven, zijn berou\M, de ellende en de tramen die de zonden hem gekost
hebben, zijn ernstige begeerten naar Christus, ziin gebeden enworstelingen om barmhartigheid enhij gebruikt
die nu alle als geschenken om genade te krijgen. In zijn
naderen tot de troon der genade legt hij hier geen klein
gèwicht op. Maar hier schiet de Geest des Heeren een
helebos pijlen in zijnhart, waardoor zijn vertrrouwen in
deze dingen wegzinkt en vernield wordt en in plaats van
te denken dathij toch nog beter is dan anderen, moethij
ziehzelf. erger zien dan wie ook. Een zonde, die hij voorheen nauwelijks zag, maar die hij nu tenslotte ziet in
haar scharlaken kleuren, is de zonde uan zíjn ongelool.
Bij het zíen van die zonde wordt hij als met duizend
pijlen doorstoken in z'n }rart, omdat };rij ziet, hoe blind
dat hij voortgegaan is, al zondigende tegen het geneesmiddel voor de zonde en dat hij de ganse tijd van zijn
leven het bloed van de Zoon van God vertreden enonrein geacht heeft.
-11 - Als hij nu zover vernederd is achthij zich de genade van Chrishrs en de gunst van God geheel onwaardig; hij vlucht: echter niet naar Christus, maar van
Hem. Indien hem nu gezegd, wordt, dat hij bij Christus
welkom is, antwoordt hij, dat zo'n verschrikkelijk, on26

waardig en heilloos mens als hij niet welkom kan zijn
bij de Heilige Jezus. Hij kan niet en hij wil niet tot
Christus komen en in Hem geloven, tenzii hij in een
betere staat komt.
Daarop stelt hij nu de sterkste pogingen in het werk,
om te verbeteren, wat vroeger verkeerd was; hij bidt
ernstiger dan ooit, hij treurt bitterder en strijdt heftiger tegen de zonden in hart en leven.
Iemand zou denken, dat die mens nu wel vernederd genoeg is; maar ach!, duivelse hoogmoed verschuilt zich
nog onder het kleed van al deze schijnnederigheid. Hij
wil nog steeds maar niet komen, omdat hem een bntilofstkleed ontbreekt, hoewelhij dnrk bezig is om er een
klaartemaken. Dit is een droevig werk en daarom moet
hij een nog diepere slag hebben, anders blijft hij verloren. Deze slag wordt hem gegeven door de biil van de
Wet in haar aanzettendekracht. De verdorvenheid wordt
getergd, de lusten worden geweldig, en hoe meer zij
worden tegengestaan, des te meer woeden zij.
Dan steken verdorvenheden hun hoofd op, \Maarvan hij
tot nu toe niet wist, daL ze in hem waren. Hier is dikwijls Godverloochening,lastering en in één woord, verschrikkelijke dingen aangaande God en vreselijke gedachten aangaande het geloof, zodat zijn hart als een
hel binnen in hem is. Verdorvenheden, die zich vroeger
niet verroerden in vergeten hoeken, vliegen nu daarin
op en neer als stof. Lees Rom. 7 :8, 9, 10 en 13.
Dit is een slag die tot aan het hart gaat, en daardoor
wordt zijn hoop, om zichzelf meer bekwaam te krijgen
om tot Chrisfus te komen, helemaal afgesneden.

-L2- Nu is de tijd gekomen, dat de mens, die hrssen
hoopenwanhoop is, zich voomeemttotChristus te gaan,
zoals hij is.

Gelijk een stervend mens zichzelf uitstrekt, net voor
zijnademuitgaat, zovergaderthij al de gebroken krachten van zíjn ziel bijeen, terwijl hij nog met een enkele
tak aan de oude stam hangt. Maar omdat de Heere van
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ZlJn worl< to voltooien, brengt Hij nog een anderê Ëlttg too, wnnrdoor de rank geheel afvalt. De Geest
vnn Ood onttlekt overtuigende aan de zondaar zijn totale
onvormogen om één enigding te doen datgoed is; en aldus ster{t hij, Rom. 7:9.
En terwijl hij in die toestand is, ziende zichzelf.' \Maarschijnlijk weggevaagd te zullen worden met de vloed
van Gods toorn, en nochtans onmachtig om ook maar
één hand uit te steken om een tak van de Boom des Levens aan te grijpen, wordt hij opgenomen en ingeênt in
de Ware Wijnstok, de Heere Jezus Christus, Die hem
de Geest des geloofs sehenkb.
Zo als het in de natuurlÍjke inenting gaat, zo gaathet
hier ook in de geestelijke: Christus grijpt de zondaar,
en de zondaar door Christus gegrepen zijnde, grijpt
Hem aan; en zo worden zij êên, Fill. 3 :12."

plnn

Uit Bostons,,Vier-voudigen staat" nemen we nog enkele regels over, hoewel het een moeilijke zaak is
van ditboek afscheid tenemen, vooral als de volgende bladzijden het,,in Christus zijn", d.w. z. het gelovig genadeleven in Christus gaan behandelen!
,,De prediking van de Wet is ten zeerste noodzakelijk.
Iemand die wil enten, moet noodzakelijk het snoeimes
gebruiken. Zondaren hebben veel uitvluchten om bij
Christus vandaan te blijven en veel dingen, waardoor
zij zích vasthouden aan de natuurlijke stam. Daarom
moeten zij zeet achterna gezeten worden en uit hun
schuilhoeken en toevluchtsoorden van leugens gejaagd
worden. -b12.328-.
Wanneer de gezegende Jezus zondaren zoel<t om ze met
Hem te doen ondertrouwen, vindt Híj ze verhard en afkerig. Zij willen met Hem niet spreken, totdat Híj ze
verwond, gevÍLngen genomen en gebonden heeft met koorden des doods, Wanneer dit gebeurt is, vertoontHij Zijn
liefde aan hen en wint hun harten. -bL2.331-.
Sommige mensen, zoals ïsmaël. komen te vroeg voort;
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zlJ worden geboren vóór de tijd van de belofte, Gen.
t6 : 2; vergelijk Gal. 4 :22 en vervolgens. Zíj stellen
z,lch tevreden met een bloot wetswerk en wachten niet
totde tijd van hetEvangelie.Zij grijpen maar naar vertroosting en kurmen niet wachten tot die hun gegeven
wordt. Zij halen op een dwaze manier hun verkwikking
ult de Wet, die hen verwondde. Zij leggen de pleÍsters
bij zíchzelf op de wond, voordat die voldoende onderzocht is. De Wet, die strenge man, slaat hen hard en
werpt vervloekingen en wraak op hun zielen in. Daarop
gaan de mensen aan het hervormen, bidden, treuren en
beloven, totdat hun geest weer bedaard is, en daarna
uallen sii weer in slaap in de armen der Wet, Maar
r,ij zijn nog nooit uit hunzelf en uit hun eigengerechtigheid geschud en totJezus Christus gebracht. -blz. 226-.
Er zijn maàr weinig mensen bezet met de vraag, hoe
hun handel en wandel veranderd te krijgen, ma€Lr nog
veel minder hoe hun natuur veranderd te krijgen. Zii
gelijken hierbij op het oog, dat wel veel dingen zíet,
maar nooit zichzelf..
Maar er zal geen hoop op herstelling kunnen zijn, vóór
dat elk van u de plagen van z'n eigen hart ziet."
Na Boston laten we Dr. John Owen eens even aan het
woord.

,,Bij U is vergeving", verklaring van Psalm 130. Door
Dr. John Orven: uitgave J. P. v. d. Tol - Dordrecht, 1967.
,,Wij hebben aangetoond, dat de eerste ontdekking van
vergevende genade geschied is aan Adam, terstond na
de val. Maar hoe was toen zijn staat en toestand? Hoe
was hij vóór het ontvangen van deze grote verborgenheid gesteld, toen die het eerst geopenbaard werd (Gen.

3:15)?
Dit schijnt een opmerkelijke regel te zi jn van Gods handelwijze in dezelfde zaak, want wat het eerst is in zrn
soort, is een regel van alles wat daarop volgt. Welnu,
wat was Aclams toestand, toen de openbaring van ver90

,l
i

geving voor het eerst aanhem geschiedde?
Het is uitde geschiedenis bekend: hij was overtuigd van
zonde, bevreesdvoor straf en hijlag bevende voor Gods
voeten. Toen is hem de vergeving geopenbaard.
Zo stelt de psalmist het ook in deze psalm, verq 3z Zo
Qij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere,wie
zal bestaan?
Zíin gedachten zijn vol van de verdiensten der zonden
en vanhet onvermijdelijk en eeuwig verderf, indien God
met hem naar de eis van ZijnWet zou handelen.
In deze toestand wordt hem door de Heilige Geest die
grote ondersteuning vanvergeving bij God ingeboezemd.
Wij weten het werk dat onze Zalígmaker daarover gehad heeft met de Farizeeën. ,,Zijn wij dan ook blind?",
zegt: Wij zien; zoblijft
zeggen zij. ,,Neen", zeglHij:
"Gij
dan uw zortde", Joh.9 240, 4L.
,,Het is tevergeefs tot zulke mensen als gij zíjt, van
vergeving te spreken, gij moet noodzakelijk in uw zonden blijven. Ik ben niet gekomen om zulke rechfvaardige personen te roepen als gij zíjt, maar zondaars tot
bekering; die niet alleen zodanig zíjn, zoals gij dat ook
- en wel bij uitstek - zíjt; maar die dat weten, en daarom over hun verloren toestand gevoelig zijn. Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet van node,
maar die ziek zijn. Zo lang gÍj schijn-rechtvaardig en
gezond zíjl, heeft het geen nut, tot u van vergeving te
spreken; gij kunt dittoch niet verstaan, en ook niet ontvangen."
Het is derhalve onmogelijk, dat iemand op een behoorlijke wijze zou geloven in de vergeving die bij God is,
tenzíjhij op eenbehoorlijke wijzevan tevoren overhrigd
is van zonde in zichzelf. Indien het braakland niet gebraakt is, zalhettevergeefs zijn };.et zaad van het Evangelie daarínte zaaien. Er is in deze waarheid noch leven, noch kracht, noch zoetigheid, tenzij er een deur
geopend wordt, door de overtuiging der zonde.

Laat ons op deze grond ons onderzoek vervolgen, n.1.
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wnt botreft de roemers op hun wetenschap in deze verlxrrgonheid.
(ilJ gelooft dat er bij God vergeving is, niet waar? Ja,
zult gÍJ zeggen.
Mrrar zlit Sti van zonden overtuigd geweestT Jawel, gij
weet goed genoeg dat gij zondaren zijt. Maar antwoordt
nu eens aangaande de natuur van deze overtuiging van
zonden, die gij zegl te hebben. Is die niet uit deze twee
lnmengsels samengesteld, n.l. uit een algemeen begrip
dat gÍj zondaren zijt, zoals alle mensen zijn en, uit bijzondere ontrustende overdenkingen omtrent uzelf , \Manneer op enige uitbrekingen van de zonde, uw geweten u
beschuldigt, bestraft en veroordeelt ?
Ja, zalt gij zeggen, wat verlangt gij meer van ons?
Dit is echter niet de overtuiging \ryaar wij naar vragen;
want die is een werk van Gods Geest door het Woord;
doch waar gij van spreeK, is een bloot nahrurlijk werk,
waawan gij u net zo min kunt ontdoen, als gij ophouden
kunt mens te zijn. Dit zal u niet helpen tot vergeving.
Maar mogelijk zult gij zeggen, dat het bij u verder gegaan is; datdeze dingen in u haar uitwerkinggehad hebben.

Welnu, laat ons een weinig beproeven of uw voortgang
geweest is naar de wil van God; dus: of dit onverwinbaar beletseluit u is weggenomen of niet. Want ofschoon
alle overhrigde mensen de vergeving niet geloven, zo
gelooft nochtans niemand, die alzo niet overtuigd is geweest.

Zijt gtj dan gevoelig gemaakt over uw toestand van na-

ture? Weet ge wat het is, vervreemd te zijn van het
leven Gods, en aan Zijn toorn ondenvorpen te wezen?

ZíjtgLj van die algemene vijandschap tegen de wil Gods,
die in uw hart is, overtuigd geweest? Weet gij wat het
is, in vijandschap tegen God te staan? Is de onuitsprekelijke menigte uwer zonden u door de Wet van God ordentelijk voor ogen gesteld ? En hebt gij wel overwogen
wat het is voor zondaren, ja voor zulke zondaren als
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gijlieden

zijt,

met een rechtvaardig en heilig God te
moeten handelen? Heeft de Heilige Geest in uw harten
een ernstige erkentenis van aI deze dingen gewerkt, en
heeft Hij die op u doen hechten en doen bijblijven?
Indien velenvan u naar waarheid op deze vtagen zouden
antwoorden, zull.en zij moeten zeggen, dat zij indèrdaad
alzo niet zijn geoefend geweest.
Gij hebt wel dikwi jls van deze dingen gehoord ( BLIJKBAAR HAD MEN TOEN DE RBCHTB WOORDVERKONDIGING NOG! -J. A.-), maar te zeggen dat gij dit werk
doorgegaan zijt endaarvan ondervinding hebt gehad, dat
lnrnt gij niet.
Dan zeg ik, dat gij onkundig en vervreemd zijt van de
vergeving, omdat glj onkundig en vreemdelingen zijt
van de zonde.
Maar, indien gij zegt dat gij deze zaken wel overwogen
hebt, en dat gij verzekerd zijt, dat gij grondig van zonden overtuigd zijt geweest, dan zal ik u nog een vraag
stellen: Welke uitwerkingen heeftdeze overtuiging inuw
hart en uw leven voortgebracht?
Zíjt Síi met verbaasdheid en ontsteltenis des geestes
vervuld geweest? Hebtgij metvreze en verschrikkingen
te worstelen gehad? Misschien zult ge zeggen: ,Neen."
Welnu, ik wil hier in alle ernst met u handelen. Heeft
het u vervuld met walging, ja zelfs met verfoeiihg, met
zelfveroordeling en vernedering? Indien het iets anders
voortbrengt, dít zal ze vooral voortbrengén. Hebt gij
hier geenkennis van, dan is er billijke reden van vrees,
dat al uw andere voorgevingen van geen \'r'aarde zijn.
Waar geen werk van overtuiging der zonde is, daar is
geen geloof van vergeving, wat men ook voor het tegendeel zou mogen voorwenden. Hoe veel ijdele roemers
dit zwaard zal afsnijden, is duidelijk." -bï2. 247, vv.-.
,,De rechtvaardiging uit het geloof."
Door John Owen; uitgave A. Fisscher - Utrecht, L872.
,,In hetkort: De orde vandeze dingen mag men opmaken
uit Gods handeling met Adam, zoals we reeds met een
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woord te kennen gaven.

Hier zijn drie

trappen op te

maken:

1 - Het openen van de ogen des zondaars, om hem te
doen inzien de onreinheid en schuld der zonde in het
vonnis en de vloek der Wet aan het geweten toegepast,
Hand. 2:37 . Dit veroorzaakt in het gemoed van de zondaar de hier voren vermelde dingen en drijft hem aan
tot aI de plichtsbetrachtingen, die er uit voortvloeien.
Want mensen in en onder hun eerste overtuigingen oordelen gemeenlijk niet anders, dan dat zij, omdat hun
staat boos en gevaarlijk is, verplicht zijn die te verbeteren en datzij zulks ook kunnen doen en zullen doen,
Índien zíj et zich op toe leggen.
Maar aldeze dingenter bevrijding en verlossing vanhet
vonnis der Wet zijn niets meer en niets anders dan vijgebladeren en een-zich-verbergen !

-

- 2 - Gewoonlijk behaagt het God door Zijn voorzienigheid of door de bedeling van Zíjn Woord, op een bijzondere wijzeleven en klem aan dit werk derWet te geven;
cn dit beantwoordt aan de beschuldiging welke Hij tegen
Adam uitsprak op zijn poging om zich te verbergen.
Hierdoor wordt des zondaars mond gestopt en hij leert
aan de ene kant beseffen, dat hij schuldig staat voor
God en aan de andere kant, dat er geen hulp noch redding te verwachten is van aL zijn droeÍheid, noch van
al, zíjn pl icht sbetrachtingen, waartoe hi j zich bevli jtigde.

-3 - ïn deze toestand is het een loutere daad van vrijmachtige genade - zonder enig opzicht tot die voorafgaande dingen - de zondaar te roeilen tot het geloof in
de belofte tot rechtvaardiging des levens.
Dat is Gods orde; evenwel zó, dat alles wat aan zijn
roeping tot het geloof voorafgaat, geen oorzakelijke invloed daar op heeft.' -blz. 8b-.
,,Een verhandeling aangaande de Heilige Geest."
Door John Orven; uitgave D. Donner - Leiden, 1893.
,,In en op des mensen zielwordenenige inwendige gees33
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telijke uitwerksels gewerkt, waarvan het verkondigde
Woord de onmiddellijke werktuigelijke oorzaak is, die
gewoonlijk het werk van de wedergeboorte of de ware
bekering tot God voorgaan. Deze zijn te brengen tot drie
hoofdzaken:

-1- Verlichting. -2- Overtuiging. -3- Hervorming.
Voordat verlichting en overtuigrng hun werk doen is er
wel het geweten, maar daar de nafuurlijke mens huichelarij aanziet voor gerechtigheid, doet dit zijn werk
niet. Gaat echter de Wet inwendig geestelijk werken tot
verlichting én overhriging, dan werkt zij altijcl op het
geweten.

Dingen, ï/aarover men zich vroeger nooit druk maakte,
worden nu door het geweten veroordeeld. En deze oordelende macht van het geweten gaat gelijk op met de
verlichting, die zij ontvangt.
Veel mensen bedriegen zich echter in dit geval. Wanneer dit werk van verlichting, overtuiging en hervorming bij hen plaats heeft, spreken zij van vrede tot hurr
zíel. Daardoor zaL het hen in deze weg nooit tot een
zaligmakende overtuiging voeren, maar het wordt zodoende een middel tot hun gemststelling voor het tegenwoordige leven, en een middel tot hun verderf voor
het toekomende.
Men rust in deze zaken van verlichting, overtuiging en
hervorming, alsof zij het gehele werk Gods behelsden
aan onze zielen en alsof zijhetwezenlijke van ware genade uitmaakten!
Dit is de staat van velen, terwijl zij zieh optrekken aan
een uitwendig net en zedelijk leven en een nauwgezet
waarnemen van godsdienstplichten.
Het komt echter allemaal voort uit een geheel vijandig

vleselijk gemoed.

In hun eigennatuur zijn de verlÍchting, deovertuiging en
dehervorming echtergoed en nuttlg en stoffelijke voorberei.dingen tot wedergeboorte, die het gemoed schilJ<en
tot het ontvangen van Gods genade.' -b12.239, vv.-.
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,,Zo is de ontdekking op zíchzelf. a[ genade en deze
kennis van Gods gerechtigheid en gestrengheid geloofskennis(l) . Er is geen toeleidende weg tot de [enade die in Christus Jezus is." Aldus Ds. Huisman
ln ztn referaat
Heilige Geest in ons persoonlijk
predikant dan als inleiding op dat
leven." Als deze"De
tef.eraat John Owen citeert uit de voorrede van ,,Een
verhandeling aangaande de Heilige Geest", dan moet
hier toch wel sprake zijn van een totale verblinding
ten aanzien van de leer der Wet. Zoal,s gezegd staat
Ds. Huisman hierin niet alleen.

Wij vervolgen ons onderzoek.
Van het boekje nEen leidsman tot Chrishrs", van Dr.
S. Stoddard - waarvan kort geleden een nieuwe dn'k
verscheen bij J.P.v.d. Tol te Dordrecht - kunnen
wij niet nalaten ook iets op te nemen, al moeten wij
ons dwingen niet veel meer uit dit werkje over te
schrijven.
,,Een leidsman tot Chrishrs", of, Hoe men zielen moet
besturen, die werkzaam zijn tot bekering.
Door S. Stoddard; uitgave J.P. v.d. Tol - Dordrecht,
r972.

,Het werk van voorbereiding maakt het werk van de
nieuwe schepping niet gemakkelijker, want nadat de
mensen een werk van voorbereiding hebben doorgemaakt, heerst de zonde nog even krachtig in hen als
te voren. De voorbereiding vernietigt in het allerminst
het grondbeginsel niet; een menskan daardoornietsuitwerken, om God te helpen genade ïn hem te planten.
Ook krnnen mensen, die geen voorbereiding hebben ondergaan, niets doen om God te beletten genade in te
planten.

Nochtans is het zeer overeenkomstig de rede, dat de
Geest een werk van voorbereiding werkt, voordat Hij
genade instort.
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Het is toch de plicht der leraars zulke dingen aan zondarcn te prediken,- welke geschikt zijn, om deze uoorbereiding tè werken, Zil ztin uerplicht de bedreigingen der

Wát, de onbekwaamheid uan de mens en Gods vtijmach'
tigheid of souuereiniteit te prediken.
Jí., het i's Coas manier ván werken, dat Hij met mensen handelt naar de wijze der mensen. De mens is een
redelijk schepsel en daarom handeltGodmethem in een
zedelijke weg; Hij opertuigt hem. Mensen laten hun vijanden zich aan hen ondenrerpen, v66r zi'i hun vergiffenis schenken; zo handelt God ook.
Bovendien is het de plicht van een zondaar, die dingen
te doen, waarin de voorbereiding bestaat; het is zijn
plicht God te zoeken, zich te verbeteren en zich volkomen, volstrekt, aan God te onderwerpen.
Het is dan ook geen wonder, dat God hun dat voorhoudt;
ja zelf.s is er een volstrekte natuurlijke noodzakelijkheid, dat een mens wordt voorbereid, voordat hij gelooft.
Een mens kan geen geloof oefenen, zolang niet het hart
daartoe is voorbereid door een besef van gevaar en van
de ongenoegzaamheid van andere dingen. Als hij het gevaar niet zíet, waarin hij verkeert, kan hij ook geen
reden zien waarom hij tot Christus zou komen.
Wanneer men niet ziet, dat men onder toorn ligt; hoe
kan men dan tot Christus komen, om van toorn verlost
te worden?
Zolang een mens zích inbeeldt' dathíi zichzelf kan helpen, zal hij niettotChristuskomen om geholpen te rvorden. Een mens kan niet op Christus alleen vertrouwen,
zolang hij niet uit zlchzelf gedreven is; hij kan niet als
hulpeÍoos en verloren komen, zolang hij niet ziet, dat
hij dat is, Fill. 3 :3.
Aangezien er zulk een werk van voorbereiding is, dat
de vereniging van een mens met Christus vooraÍgaat,
moet het noodzakelijk van groot belang zijn voor ontwaakte zondaren, dat zij onder dit werk recht geleid
worden.
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l)lc tle beste leidslieden hebben kunnen nog verloren
galrn, maar er komen er zonder twijfel velen om uit

genris pan gepaste leiding.
lkrmmigen worden, nadat zij een

tijd in onrust verkeerd
hobben, mismoedig omdat zij denken dat hun zoeken
lrrch tevergeefs zal zíjn en daarom geven zij hun poglngen om bekeerd te worden op.
Woer anderen zwen/en heen en weer onder vrees en
hoop, evenals de kinderen Israëls in de woestijn, totrltt zij sterven; zij kururen niet gerust in de zonde levcn en zij kururen de weg van verlossing niet vinden.
Veel anderen worden na wat verontrusting weer vertroost door de gedachte dat zij vrede met God hebben.
Onbedreven geneesheren helen de wond op het lichtst
r:n overreden ze dat de bitterheid des doods is geweken.
IIELE MENIGTEN VAN ZIELEN GAAN VERLOREN
I)OOR DE ONWETENDHEID DERGBNBN, DIE HEN OP
I)E WEG NAAR DE HEMEL MOESTEN LEIDEN; ZIJ
WORDEN OPGEKWEEKT MET IJDELE HOOP, DAT
ZIJ IN EEN STAAT VAN ZALIGHEID ZIJN, VOORDAT
ZTJ DE WEG TOT CHRISTUS NOG NIET VOOR DE
IIULFT HEBBEN AFGELEGD. -blz. 15 en 16 -.
Wat de wijze van overtuiging betreft: die geschiedt
trapsgewijs.
God brengt de mensenniet ineens tothet kennen van hun
harten; Hij handelt net als de heelmeester, die langzamerhand de wond tot op de bodem doorzoekt. God konde
mensen ineens hun harten grondig doen kennen, zoals
bij de stokbewaarder, toen hij bekeerd werd; maar dan
zouden zij niet zoveel ondervinding hebben van de bedriegelijkheid en verdraaidheid van hun harten.
Gewoonlijk toont Hij het hun langzamerhand en duurt het
een lange tijd, voordat zij het leren kennen. Soms zien
zij iets van hun hart, en dan \Meer krijgen zij er een tamelijk goede gedachte van. Zij hebben veel gedeeltelijke
ontdekkingen van hun hart; soms vorderen ze in de onderscheiden kennis hunner harten en dan weer gaan ze
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er in achter:uit; dan winnen zij eens grond en dan weer
verliezen zíjhet. Soms schijnt het alsof zij het dadelijk
zullen leren kennen en dan weer is er voor lange tijd
een stilstand. Er verloopt veel tijd, voor zij zichzelf
grondig leren kennen: de mensen verkeren soms jaren
in onrust, voordat zij er toe komen.
Vraag: Wat moet een mens van zijn hart kennen, voordat hij bekeerd is?
Antwoord: In het algemeen moet hij er zoveel van kennen als voldoende is, omhem af tebrengen van het vertrouwen op zijn eigengerechtigheid en zijn eigenkracht.
Sommige mensen hebben veel meer kennis van hun hart
dan anderen. Zíj zien veel bijzondere bedriegerijen en
werkingen der verdorvenheden, die andere mensenniet
zo zíen, en niemand kent voor zijn bekering zijn hart
zo, dat hij er niet, nadat hij bekeerd is, veel meer van
kan leren keruren. Zoveel moet echter ieder mens er
van kennen als genoegzaam is, om hem van het vertrouwen op zichzelf te doen af.zíen.
Het is de kennis van zijn hart. waardoor hij zijn vertrouwen op zichzelf verliest.
Al hoort hij nog zoveel van de ongenoegzaamheid, hij
zal op zichzelf. blijven vertrouwen zolang zijn hart voor
hem verborgenblijft, doch wanneerhij dat grondigkrijgt
te zíen, is het onmogelijk, dat hij er op blijft vertrouwen, want danziet hij, dat er niets in is, om zijn vertrouwen op te stellen.
Hierbij moeten weletten op devolgende bijzonderheden:
Hij moet zien, dat hij onder de heersende kracht der
zonde is. Indien iemand zich inbeeldt, dat hij niet zeer
geneigd is om de zonde te doen, of dat zijn verdorvenheden enigermate gedood zijn, dan zal hij zichzelf op
die grond aan God opdragen, en hij zal niet inzien, dat
het rechtvaardig en billijk is, dat God hem veroordeelt.
Het is niet volstrekt noodzakelijk dat hij een persoon-

lijk gezicht krijgt van elke verdorvenheid. die in zijn

hart is, doch hij moet zien, dat hij onder de heerschap38

plJ cler zonde is: dat een geest van eigenliefde in hem
hoorst en dat zijn hart het tegenovergestelde is van wat
gocd is.
lllJ bevindt zulke werkingen van hoogmoed, ontevredenhcld en vijandschap tegen Chrishrs, dathet hem een bewlJs is, dat hij een afschuwelijk hart heeft; dat het als
hr:t hart van een duível is, net zo vol van zonde als een
pnd vol is van vergif. (Rom.7:9).
Ook is er niet het minste goed in hem. Hij heeft geen
gcneigdheid tot iets, dat goed is; ook geen aanleg of
gcschik[heid voor wat goed is; hij heeft er niets van.
IIot kan zijn, dat hij niet van iedere genade in het bijzonder denkt, dat hij daarvan ontbloot is, doch hij ziet,
tlathij uolkomen zonder geestelijk leuen is, dat hij geen
macht heeft, om iets goeds te doen, dat hij dood in zon<le, rampzalig, ellendig, arm, blind en naakt is.
Van tevoren was hij overtuigd, dat hij zwak was; maar
nu ziet hij, dat hij dood is; vroeger dacht hij, dat hij
weinig kracht had, maar nu ziet hij, dat híj ze in het
gcheel niet heeft. Er is geen sprankeltje goedheid in
hem, noch enig vermogen om haar te verkrijgen; hij is
van al zijn volmaaktheden ontdaan en ziet zich volkomenverstokenvan alle goed. Hij heeft geen liefde, geen
droefheid naar God, geen dankbaarheid, geen nederigheid, geen geestelijke begeerten. Die vertoningen die
hij had, zijn alle uit zijn gezícht verdwenen, hij kan
niets doen; er is geen beginsel van enigerlei goed in
hem. Al is hij bevoorrecht met allerlei hulpmiddelen,
toch is het geheel boven zijn vermogen om zijn hart tot
een goede gestalte te brengen. Hij bidt, maar er is geen
goed in zÍjn gebeden en hij is onbekwaam, om er ook
maar iets in te brengen. Hij is niet in bezwijming, en
toch is er met lannstmiddelen en wrijven geen leven in
te krijgen, maar hij is eeuwig dood in de zonde, tenzij
God er een beginsel des levens in belieft te leggen."

-b12.78, 79, 80-.

De lezers zouden

er zeer verstandig

aan doen dit

trl
I

I

boekje van Stoddard aan te schaffen, te gaan lezen
en te gaan bestuderen.
ïn de oorspronkelijke Engelse uitgave staat op het
titelblad vàn het boekje nog het volgende vermeld:
,,samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook
áienstig voor particuliere christenen, die naar de
weg naar Sion vragen."
Wil zijn er van oíertuigd, dat het ook voor oudere
prèdikánten zeer nuttig zou kunnen zijn, dit werkje
te gaan bestuderen.
We keren toch nog even terug naar detijd van de reformatie. Natuurlijk moeten we een keus doen om
niet veel te uitgebreid te worden. We zouden trouwens - wat het onderwerp betreft - steeds weer in
herhaling vallen.
Luther, Calvijn, Zwingli, en al die andere reformatoren, lvaren het namelijk in de stukken, die de
zaligheid raken, VOLKOMBN met elkaar eens'
Daaiomlaten we uit de reformatietijd alleen Olevianus en Paleario nog aan het woord,,Van de getuigenissen van het Genadeverbond"'

óoo,' Caslar blevianus; uitgave Het reformatorische
boek - Den Haag, 1963.
,,Het getuigeniJvan deze natuurlijke verbintenis, heeft
êod w"illeriopenbaren in de rvet der natuur, die in de

harten vanZiJn redelijke schepselen ingedrukt is-, en in
de Goddeliikè Wet cler tien geboden. Welke beide wetten, uit krácht der schepping' de mens verbinden tot
gehoorzaamheid. Of tot straf, dat is, tot een vervloeËing of veroordeling om de ongehoorzaamheid enongetotdat ór verzoening geschiede, en we1 na"u"itighuid,
dat de ïeroordelingvanhet nog aanstaande oordeel reeds
geveld is in het góweten, waarin God Zijn rechterstoel
Ëeeft opgericht en in de bekrachtiging der Wet, door de
mond Gods uitgesproken, Deut. 27 :26.
Door het verkondigen van dit getuigenis der Wet, waar40

vtn we een zeer fraai voorschrift

en aÍbeeldsel vinden
ln Romeinen I en 2, wordt de mens overtuigd van zontlon en van de verdoemenis, die reeds op hem ligt.
llotgeen de apostel noemt ,onder de zonde te zijn", dat
la, om de zonde reeds onder de verdoemenis te zijn en
to blijven, totdat et verzoening geschiede. Want de
ttpostel beschuldigt de mens niet van toekomstige zonrlen, maar overtuigt hem van reeds axrwezíge zonderchuld. Hij zegt niet, dat de toorn Gods uitgestort zal
worden, maar reeds uitgestort is (Rom.3 :9 ).

l)eze waarheid nu veroorzaakt de verschrikkingen van
voor de uitverkorenen een zekere voorlrereiding zijn tot het geloof (Rom.7 :9, I0, 24\.
Van deze voorbereiding tot het geloof spreekt Christus
ln Joh. 16:9:
Heilige Geest zal de wereld overtui"De
gen van zonde,
omdat zij in Mij niet geloven."
De Heilige Geest zal,de mens overtuigen datzíj GBHEEL
verdorven zijn, en dat buiten Christus de zonde in de
wereld heerst, benevens dat de mensen van nature in
Christus niet geloven en van Hem vervreemd zijn.
lletis welheteigen werk derWet het geweten voor Gods
rechterstoel te roepen en met schrik te verwonden (Rom.
3 :20): ,door de Wet is de kennis der zonde", maar het
Ilvangelie kan niet behoorlijk verkondigd worden, of het
brengt de mens van de zondetotde gerechtigheid en van
dedoodtothetlevenover (2 Cor. 4 : 5-7; LPetr. 2 : 9, 10).
Daarom is het noodzakelijk dat het Evangelie dit uit de
het geweten, die

Wet put.

En getijk de lVet, overtuigende van zonde, aantoont dat
de mensen van nature, dat is zolang zij door het geloof
metChristus niet zijn verenigd, onder de vloek zijn,benevens ook onze onmacht aantoont, datwij noch devloek
van ons kunnen wegnemen, noch van onszelf krachten
hebben om God te gehoorzamen, zo biedt het Evangelie
Christus aan als een Zaligmaker.
Kort gezegd: eerst overtuigt God ons en ons zaad ons
door het getuigenis van de Wet van zonde; dan biedt Hij
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aan ons en onze kinderen de genade aan. Derhalve op
deze wíjze wil God door het gebruik van de sacramenten
ons bev;len, dat wij betuigen zouden, door Gods Wet
overtuigd te zijn gervorden, dat wij van de Schepper en
het recht van de schepping afgevallen zijn en met ons
zaadtot de Verlosser, Die het Evangelie ons aanbiedt,
de toevlucht nemen, dat is Christus, Die met het Genadeverbond bekleed is." -blz.297 -.
Van Paleario nemen wij wat over uit zijn boekje ,.De
weldaad van Christus". Hiervan verscheen eind vorig
jaar eennieuwe druk. Voor nog geen vijf gulden is het
6ij Oe bekende boekhandelaren verkrijgbaar.
Aónio Paleario werd op 3 juli 15?0 om zijn geloof
verbrand.
,,De weldaad van Christus".
óoo. Aonio Paleario; uitg. Den Hertog - Utrecht, L97L'
,,Daar is geen taal bekend, waarin ook maar het duiáendste geáee1te v an ouze ellende kan wo rden uitged rukt ;
want naáoor Gods eigen handen te zijn voortgebracht,
hebben wij het beeld Gods verloren en zijn, naar ons
gehele zijn en wezen, de duivel gelijk geworden, omdat
*ij gtaug doen wat hij wil en een afkeer hebben van alles wat hem mishaagt.
Daar wij nu de buit zijn geworden van ío'nboze geest,
zo is eróokgeenzonde zo groot, waaraan niet een ieder
van ons zicigraag zou overgeven' indien de genade van
God ons daarvoor niet bewaarde.
Willen wij het beeld Gods weer gelijk worden, zo is het
vóór allei noodzakelijk, dat rvij onze ellende gevoelen
en erkennen.
Wij kunnenniet de verschuldigde dank aan de Heere Je,.rË b""ttgen, als wij niet gekomen zijn tot bewustheid
van de zwaatte onzet schuld, en tot de overtuiging van
het dodelijke onzer krankheid, die door besmetting van
onze eersie ouders op ons is overgegaan. -b12.14,L5-'
Wanneer de mens in de Wet inziet als in een heldere
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spiegel, ontdekt hij al spoedigzijnkrankheid enzijn onvermogen om de geboden C'ods behoorlijk op te volgen
en zijn Schepper de eer en liefde te betonen, die hij
Hem schuldig is.
Daarom bestaat de eerste taak der Wet daarin, dat zij
de zonde leert kennen, wat door de heilige apostel PauIus in Romeinen 3 bevestigd wordt, terwijl hij op een
andere plaats zegt: Ik kende de zonde niet dan door de
Wet, Rom.7 :7.
Een tweede taak der Wet is, dat zij de zonde meerder
doet worden.

Vervreemd toch van de gehoorzaamheid aan God, en
dienstknechten des duivels geworden, volvan verkeerde
neigingen en begeerlijkheden, kunnen wij het niet verdragen, dat God onze boze lusten tegengaat, en worden
zij steeds meerder in gelijke mate als Hij ze tracht te
stuiten. Van daar zegt de heilige Paulus, dat de zonde
bovenmate werd zondigende (Rom.7 :13). De zonde -zo
schrijft híj in Rom. 7 :8 en 9 - was dood; toen echter de
Wet -het gebod - kwam, is zij weer levend geworden.
De derde taak van de Wet bestaat daarin , dat zij de openbaarmaking bevat van de gramschap enhet oordeel Gods,
dat hen, die Zi jn geboden niet volkomen venrullen, met
de dood en met de eeuwige stra^ffen bedreigt. De [Ieilige
Schrift toch zegt, (Deut. 27 :26\: Vervloekt zij, die de
woorden dezer Wet niet zal bevestigen, doende dezelve;
terwijl deheiligePaulus delVet een bediening des doods
noemt (2 Corinthe 3 : 7) en zegt, dat zij toorn verwekt,
(Romeinen 4 :15).

AIs nu de Wet de zonde ontdekt heeft, en die meerder
deed rvorden, en daarbij de gramschap Gods geopenbaard heeft, die de zondaar met de dood bedreígl, zo
wordt haar vierde taak daardoor bereikt.
De vierdetaakderWetis, datzíj demens beangst maakt.
Hij geraakt in vertwijfeling, want hij zou wel graag de
geboden Gods nakomen, maar hij gevoelt klaar en dui'
delijli dat hem dit onmogelijk is.
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Daarom geraakthij in opstand tegen God, en zou

hij

Hem

wel willen vernietigen, daar niets hem zozeer pijnigt
als de vrees voor Zijn oordeel en Zíjn straffen. De
Heilige Paulus zegt dan ook (Rom. 8 :7) dat het bedenken des vleses vijandschap istegen God, omdat het zÍch
der Wet Gods niet onderwerpt en dit ook niet doeir l<an.
De vijfde taak der Wet en haar eigenlijk meestheerlijk
en belangrijk doel bestaat daarin, dat zij de mens de
noodzakelijkheid doet gevoelen om tot Christus te gaan.
Alles komt echter daarop aan, dat wij diep van onze
krankheid en ellende overtuigd zijn en die erkennen.
En als wij nu zo orrze krankheid door middel van deWct
hebbenleren keruren en erkennen, dan wijst Johannes de
Doper ons als met de vinger op de meest liefdevolle
geneesheer, waar l:rij zegf: Ziet het Lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt, Joh. L:29." -blz.18 en 20-"
Het za| niet ondienstig zijn ook nog een paar Schotse
godgeleerden over de noodzakelijkheid van een werk
der Wet tot ontdekking en overtuiging van uitverkoren zondaren te raadplegen.
,,Het sterven aande Wet enhet leven naar het Evangelie."

Door Ralph Erskine; uitgave Romijn & Van der Hoff
te Gorinchem, 1968.
,Het sterven aan de Wet is een pijnlijk sterven. Het is

als het afkappen van derechterhand en hetuitsteken van
het rechteroog.
De mens heeft geen zin om van de Wet te scheiden. Het
is voor hem zo vanzelfsprekend om Gods gunst op zijn
eigen gehoorzaamheid en zijn eigen doen teverwachten,
als het voor hem de natuurli jkste zaak is zi jn adem in
te halen.
Voor hen, die nog aan het,,doe dat en gij zult leven" van
het eerste verbond getrouwd zijn, is dit de natuurlijkc
taal van hun hart: ,Indien wij ons best doen, zo za| God
ons wel aannemen."
O, wat pijnlijk en smartelijk is het, om van die wcg
afgebracht te worden!

M

AandeWette stenren is de meest onnatuurlijke en \ryonderlijkste leer!
Veel angst en smartvanoverfuiging en vernedering moet
or gedragen worden, eer er een rechtegedachte van aan
de Wet te stenren geboren kan worden. -blz.2L -.
I-lieruit kururen wij ookzien, de noodzakelijkheid vaneen
werk derWet, totovertuiging en vernedering en hoeveel
daarvan noodzakelijk is, om hen te doen sterven aan de

Wet, opdat zij Gode leven mogen.
Zoveel overtuiging is er nodig, als het de mens los zal
maken van het verbond der werken en als het hem van
zijn eigen gerechtigheid zaldoenafscheiden enhem doen
uitroepen: ,Onrein!, onrein!, schuldig!, schuldig! !"
Opdat, langs deze weg, zijn vertrouwen op zi,ch'zelf gedood moge worden en opdat hij, door de Wet der Wet
gestorven, zijn toevlucht moge nemen onder het dekkleed van Christus' gerechtigheid tot rechtvaardigmaking en opdat hij, aan de Wet gestowen zijnde, Crode
leven mocht.
Zolang de mensen dit werk der overtuiging uit de Wet
niet hebben, die hen aan de Wet doet sterven, zo richten zíj - op zf n best genomen - een gerechtigheid op
van hun eigen werk, hetwelk hen uit de hemel zal houclen, net zo goed als zonden dat zullen doen.
Dit maakt de poort des hemels een enge poort, omdat
zij zullen zoeken in te gaan op een wettische wijze en
toch zullen zij niet kunnen. En dit doet de weg, die naar
de hel leidt, een brede weg zijn; ja, zo breed, dat hij
al diegenen die buiten Christus zijn, binnen laat, en
dat zowel de openbare goddelozen, als de zelfrechtvaardigen.
Er is maar één weg naar de hemel en die is Christus!
Maar er zijn verscheidene wegen naar de hel en in het
bijzonder deze twee.
Sommigen rvandelen in een meer reineweg van eigengerechtigheid en anderen weer in een meer vuile weg van
openbare goddeloosheid. Beiden ontmoeten zij elkander
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op het einde van de weg, en dat is het centrum van hun
verdoemenis.

O, hoe noodzakelijk is het dan een werk van overtuiging
der Wet te hebben, om de goddeloze te overtuigen van
zijn zonden en om de zelfrechtvaardige te overtuigen
van de noodzakelijkheid van een betere gerechtigheid,
opdat zïj aan de Wet mogen sterven en dus Gode leven."

-blz.54-.

De volgende Schotse predikant, die wij willen citeren, is Dr. Th. Halyburton. Uit een van z'n werken,
getiteld oHet groot belang der zaligheid", zouden ril/e
óot< graag de Voorrede overnemen van een zekere
Hugh Kennedy, destijds (+ 1740) predikant van de
Schotse kerk te Rotterdam. Vanwege het bestek van
deze brochure is dat helaas niet mogelijk. Wij vervolgen ons onderzoek

bij Halyburton.

oHet groot belang der zaligheid."
boor Dr. Th. Halyburton; uitgave Romijn & Van der Hoff
te Gorinchem, L972,
,,Wij zullen aantonen, wie de overtuigdezondaar is, die
op zijn geloof in de Heere Jezus Christus de zaligheid
zal beërven. Ik zal zi,jn hoedanigheid in de weinige volgende bijzonderheden, voor zover ik oordeel, dat die
tot ons tegenwoordig oogmerk nodig ziin, aan u voorstellen.
Dat dit noodzakelijk is, bliikt duidelijk, omdat niemand
gezaligd kan worden dan dezulken, die geloven; en niemand kan geloven, dan alleen overtuigde en onhvaakte
zondaren.
De hoedanigheid vanzoiemand is gelegen in devolgende
zaken:
- 1 - Hij is een goddeloze. Het zijn alleen goddelozen,
die door het geloof in Jezus gezaligd worden; degene
die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zíjn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, Rom. 4 :5. Mensen, die niet goddeloos zijn,
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hebben Jezus niet nodig; en rnensen, die zïchzelf niet
als goddelozen beschouwen, zullen nooit naar Hem uitzien.

-2- Het is iemand, die zichzelf om deze reden, ziet
blootgesteld aan het oordeel Gods, dat rechtvaardige,
rechterlijke voruris, dat degene, die de zonde doet, des
doods waardig is. Hij ziet, dat hij open ligt voor de
vloek der'Wet, en voor de dood, \Maar de Wet de zondaren mee bedreigt.
Wanneer de Wet zegl, dat de ziel die zondigt zal sterven, dan hoort de zondaar zijneigen oordeel in dat vonnis, omdat hij zijn naam daarin vindt.
Het vonnis is tegen de ziel, die zondigt; en hij is zich
bewust een zondige te zijn.
- 3 - Het is iemand, die zichzelf veroordeelt. Hij hoort
niet alleen, dat de Heere hetvonnistegenhem uitspreekt,
maar hij velt ook het vonnis tegen zichzelf . Zo is het
met elk overtuigd zondaar gesteld. Hij is net zo streng
over zïchzelf, als de Heere of Zijn Wet kan zijn; over
wat voor zaken Die hem ook beschuldigen, hij neemt ze
aan; alles wat zij besluiten tegen hem te doen, onderschrijft hij als rechtvaardig, zeggende: De Heere is
rechtvaardig, want ik heb overtreden.
- 4 - Het is iemand, \Miens mond gestopt is, zoals de
apostel zegt, Rom. 3 :19. Hij heeft gezondigd en is zich
bewust, dat hij dat niet verbergen kan; hij is schuldig
en daar is geen verschoning; hij is aan alle zijden inen opgesloten onder de zonde, zoals de Schrift zegt,
Gal. 3 :22: Maar de Schriftheefthet alles onder de zonde
besloten. Volgens de kracht van de oorspronkelijke taal
betekentdit: De Schriftheeft aan alle zi jden alles op- of
ingesloten onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof in Jezus Christus de gelovigen zou gegeven\Morden.
In één woord: hij is een misdadiger, die zorn gezicht
van zi jn misdaad gekregen heeft, dat hij die niet tracht
of clurft te verbergen, te ontkennen of te verkleinen;
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maar die de waarheid van al hetgeen daar de Wet Gods
en zijn eigen geweten hem over beschuldigen, ondertekent.
En wat het vonnis, dat over hem geveld is aangaat. dat
onderschrijft hij rechtvaardig te zijn; hij weet, dat hij
dat niet kan ontvlieden en dat hij niet in staat is om het
te ondergaan.
Hij is een uijand Gods, die tot zulk een engte gebracht
is, dat hij niet in staat is weerstand te bieden of te ontvluchten.
En wanneer hij op zichzelf ziet en op al die zaken, waar
hij voorheen enig vertrouwen op stelde, dankanhij geen
weg van uitredding zien.
Zo iemand is deovertuigde zondaar, ril/aar rvij van spreken; en dezulken onder u, die nog nooit in deze toestand
gebracht zijn, hebben nog nooit in de Heere Jezus geloofd." -blz. 232, 233 -.

We zijn mannen als Perkins, Hooker, h,utherford,
Durham enz. niet vergeten, maar \Me moeten ons
onderzoek gaan besluiten. We willen dat doen met
enkele stukken van Th. Shepard en H. Binning.
Vooraf citeren we nog even Ds. Huisman. In zijn referaat staat: ,,Het eerste werk van Gods Geest is een
nieuw hart te scheppen, de doden levend te maken."
Laten de lezers goede nota nemen van wat hieronder
volgt. Let u vooral op de eerste twee regels in het
stukje van Shepard.
,,De gezonde gelovige."
Door Th. Shepard; uitg. W. M. den Hertog - Utrecht, z. j.
,,Het eerste wat de Geest doet, als Hij komt om de bediening der apostelen te bekrachtigen is, dat Hij de
wereld overtuÍgt van zonden. Hij werkt niet eerst het
geloof, maar overtuigt haar, DAT ZE GEEN GELOOF
HEEFT, zoals inJoh. 16 :8en9 staat, en daardoorligt ze
onder deschuld en deheerschappij derzonden. -blz.4-,
Of deHeere al de uitverkorenen het eerst van de zonden
hunner natuur overtuigt, en hun hwr oorspronkelijke
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zondentoont, in en omtrentdezeeerste aanvalvan overtuiging, daarover bestaat bij mij niet de minste twijfel.
Paulus zorL onbekeerd en een hoogmoedige farizeeër
gebleven zijn,als deHeere hem deze zonde niet door de
Wet had laten zien, Rom . 7 :9.
Eer de Geest van Christus komt, is de mens blind en
wil hij zich niet als een strafwaardige om de zonde zien.
Nee, hij heeft veel te zeggen tot verschoning en verkleining van de zonde. En in dat werk heeft ieder zo
zijn eigen manier van werken.
Maar, als de Geest komt om te overtuigen, overtuigt
Hij zo, dat Hij dit alles beantwoordt. Al die sterkten
breekt Hij af, al die vijgebladeren rukt Hij weg, al die
nevelen verstrooit Hij, al die schellen trekt Hij van de
ogen en Hij stopt de mond, zodat tenslotte de ziel voor
God staat te kermen: ,,Schuldig, o Heere, schuldig!"
De Geest der overtuiging beteugelt door duidelijke blijken van de Waarheid, het verstand, zodat het zichtegen God niet meer kan bewegen.
Laat dan de hele wereld het tegendeel zeggen; of laat
zelfs de Godzaligen hen in deze staat komen troosten
en gunstig over hen spreken en denken; zelf. kunnen ze
het eclrter niet geloven, omdat zíj verzekerd zijn, dat
hun staat erbarmelijk is. -blz. L7 -.
Voordat de Geest der overtuiging komt, is God in het
oog van de mensen verachtelijker dan een worm.
Wanneer de Geest een lichtstraal schiet, om de zonde
te openbaren, zoekt de ziel zich af. te wenden, opdat ze
hetniet ziet en is aan dat oor doof, evenals Felix; maar
de Geest der overtuiging arbeidt om een doorzettend
werk te maken op het hart van al de uitverkorenen. Hij
volgt hen, Hij ontmoet hen waar zij zich keren en perst
hen om te zien en te gedenken, wat ze gedaan hebben.
De minste zonde is nu als een splinter in het oog: altijd
pijnigende. De rust wordt hen benomen. -blz. 20-.
De mate van overtuiging in al de uitverkorenen is deze,
namelijk: dat de overtuiging van zonden voortbrengen
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en werken kan verbreking over de zonden; en dat het
gezicht v an d e z ond en voo rtbrenge n en we rken kan gevo el
van zonden. Dit moet er rrvezen, maar ieder heeft niet
dezelfde mate van overtuiging. Toch zoveel hebben alle
uitverkorenen en moeten ze hebben, want zoveel overtuiging is nodig, als tot het eind der overtuiging noodzakelijk is. Het naaste einde der overtuiging in de uitverkorenen is: verbreking engevoelvan zonden. NOCHTANS IS HUN GANSE HART NIET AANGEDAAN DOOR
ENIGE \VARE VERBREKING OVER DE ZONDE, want
wat groter genade toonde de Heere daarin aan de uitverkorenen, dan aan de duivelen en veÍworpenen, die
overtuigd zijn en weten datzïi goddeloos en veroordeeld
zíjn?
Begint de Geest aldus met overtuiging van zonden, o,
dat dan de dienaren van Christus medewerken met Christus en met hun volk HIER VANDAAN beginnen.
Onze toehoorders zullen verrotten en bederven door
zulke leraars maar te horen, die hen nooit eens onderzoeken.

Waarlijk, gij

bel,et de Geest uan Christus neder te dalen
op het uolk, zo gij hen niet probeert te overtuigen door
Zijn Woord. Want ik geloof, dat al de helse machten
samenspannen, om de ogen der mensen te verblinden
en hun gemoed te verduisteren, door dit grote werk van
Christus in zijnbeginselen tegente staan." -b12,23, 24 -.
(Deze waarschuwing uit Engeland dateert uit het begin
van de L7e eeuw!, -J. A. -)"

Als laatste citeren we H. Binning.
,,Des zondaars heiligdom", verhandelingen over Rom. 8.
Door H. Binning; uitg. W. M. den Hertog - Utrecht, z.i.
,Het is zeker,datniemandtotde Zaligmaker kan komen,
voordat hij overfuigd is van zonde en ellende.
Nooit kan iemand geloven voor dat de Geest hem overtuigd heeft vàn ztn ongeloof; en daarom zou ik denken.
dat de meeste mensen nader aan het geloof in Jezus
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Christus zouden zijn, indien zij wisten, dat hun het geIoof ontbreekt.
Hoe kunnen mensen geloven in degenen, van wie zij niet
gehoord hebben; maar vooral, hoe kan een mens beminnen en begeren hetgeen hij niet kent?
Hoewel};.etzeet moeilijk is om sommigen te overtuigen,
dat ze C'od en de dingen des Geestes niet kennen, omdat
zij soms een gedaante van kennis hebben en verstand
schijnen te hebben van geestelijke zaken en mee kunnen
spreken over godsdienstige ondenverpetr, zo moet men
er zich toch over venvonderen, dat het grootste gedeelte van de mensen (wier onwetendheid met zichtbare
tekens op hun voo rhoofden geschreven staat) zo bezw aar lijk die beschuldiging - dat de natuurlijke mens niet
weet de dingen die des Geestes Gods zijn, en hij er ook
geenlust of smaak in vinden kan, omdathij ze niet kent,
L Cor. 2 : L4 -, op zichzelf toepassen.
Ik ben er zeker van, dat velen, die zichzelf wijs maken
de hemel in te zullen gaan, tot heden toe nog opgesloten zitten in de kerker van hun natuurlijke blindheid en
duisternis van hun hart; ja, van zo'n grote en dikke
duisternis, dat het niet mogelijk is, hun enig begrip
van geestelijke dingen in te prenten. Het schemerlicht
van de natuur is zelfs bijna uitgeblust, waaraan ook hun
opvoeding in de kerk geen verandering brengt.
Hoe kunt gij Jezus Christus beminnen en hoogachten,
van Wie gij niets anders dan alleen de naam kent? Hoe
kuntgij lust en verlangen naar de hemel in uw hart hebben, als gij zelfs geen ernstige gedachte met betrekking
tot het toekomende leven in uw hart hebt binnengelaten ?
Och, dat gij er eens van overtuigd kon worden, dat de
genade van God niet bestaan kan met zulke grove onwetendheid, zoals die bij velen gevonden wordt.
De ervaringleerthoezwaat hetis om een mens te overtuigen, dat hij door erf- en dadelijke schuld onder het
vonnis des doods ligt en dat hij zijn hart niet wil ver51
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ontmsten door tegeloven, dathij in zo'n vreselijk groot
gevaar zich bevindt, opdat het vermaak in de zonde zou
worden verbroken.
De reden nu, waarom wij dit zo moeilijk kunnen geloven, is het ongeloof en de diepe onkunde van onze verdoemelijkheid voor God.
De vijandschap woont niet alleen in het vleselijke hart,
maar dat hart is de vijandschap zelf !
Werkelijk geliefden, indien gij geloofde, dat uw hele
natuur niets anders is als vijandschap en tegenkanting
tegen de wil en het wezen van God, dan zoudt gij niet
krnnen nalaten, om met vrees en schrik te denken aan
datgene, wat de uitslag daarvan eenmaal zal wezen.
Wie van ons gelooft, dat h'et zo (als inJer. 17:9) met
ons gesteld is? Maar het is de bedriegelijkÍreid van ons
hart, dat het onze dodelijke boosheid bedekt, zodat wij
die niet kunnen zien, noch lmnnen kennen en dat wi j ons
vleien met zelfbehagende gedachten.
Werd hetgetuigenis eens door ons geloofd, datde zwakheid vanhetvlees een getuigenis is van onze ontzaglijke
boosheid, en dat wij daardoor in zo'n jammerlijke en
vervloekte staat verkeren, zodat er geen hoop ten goede
meer in ons is, en dat ze ook ongeneeslijk is voor alle
geschapen vermogens, en ons niet alleen ongeneeslijk,
maar ook ten uiterste verloren maakt, dan was de bedriegelijkheid van ons hart al enigszins genezen.
Indien gij de ontzaglijke boosheid vanuw natuur geloofde,
dan hebt Srj de bedriegelijkheid van u\ry hart bedrogen
tot uw eigen voordeel; dan hebt ge kennis gekregen van
datgene, dat niemand recht kennen kan, voordat de Onderzoeker van hart en nieren het aan haar openbaatt."
-blz. 35, 160, 187 en 104 -.
Samenvattend komen wij tot de volgende stellingen
aangaande de leer der Wet. Het zou buitengewoon
nuttig zijn deze stellingen er bij de mensen in te
stampen. En misschien zouden we dan ook gespaard
52

kunnen blijven voor allerlei remonstrantse en semipelagiaanse (of, liever gezegd: PELAGIAANSE) drralingen waaïvan hetthans wemelt indekerketijke bladen en stichtelijke boeken, om van de hedendaagse
prediking maar te zwijgen!

Zo is het NOODZAKELIJK, dat de mens, die blind
is en dronken van eigenliefde, gebracht wordt tot de
kennis en de bekentenis van zijn eigen zwakheid en
onreinheid , aaxtgezíen hij, wanneer zijn ijdetheid niet
kennelijk wordt gelogenstraft, opgeblazen is van
dwaas vertrouwen op zijn eigen krachten en er nooit
toe gebracht kan worden. dat hii hun geringheid beseft, zolang hij die afmeet naar de maat van zijn
eigen oordeel.
Op dezelfde manier MOET hij van de andere zíel<te,
waaraan hij, naar wij zeiden lijdt -namelijk dieder
hovaardij - genezen worden. Zolarg hem toegestaan
wordt op zijn eigen oordeel aÍ. te gaan, ziet hij ten
onrechte huichelarij aanvoor gerechtigheid, en daarmee tevreden, verheft hij zich door één of andere
soort van verzonnen gerechtigheden tegen de genade
Gods. (CALVIJN).
b. Daarom is het NOODZAKELIJK, datdemens door de
Wet vernederd wordt, opdat zo dat beest- de inbeelding van eigengerechtigheid -, gedood worde. Zolang

c.

dat beest niet gedood is, kan een mens niet leven.
( LUTHER).
De prediking van de Wet is ten zeerste NOODZAKELIJIi lemand die wil enten, moèt noodzakelijk het
snoeimes gebruiken. Zondaren hebben veel uitvluchten om bij Christus vandaan te blijven en zíj hebben
veel dingen waardoor zíj zícln vasthouden aan de natuurlijke stam. Daarom MOETEN zij zeer achterna
gezeten worden en uit hun schuilhoeken en toevluchts -

oorden van leugens gejaagd worden (BOSTON ).
d. Het is derhalve ONMOGELIJK, dat iemand op een
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behoorlijke wijze zou geloven in de vergeving die bij
God is, ienzij hij op een behoorlijke wiize overtuigd
is van zonde in zichzelf.. Zíit gri van die algemene
vijandschap tegen de wil van God, die in uw hart is,
one"ttiga geweestt Weet gii wat het is, in vijandsehap tègenGod te staan?Is de onuitsprekelijke menigd uwér zonden u door de Wet van God ordentelijk
voor ogen gesteld? ( OWEN).
Het is zeer overeenkomstig de rede, dat de Geest
een werk van voorbereiding werkt, VOORDAT Hii
genade instort. Er is zelfs een volstrekte, natuuríiit" NooDZAKELIJKIIEID, dat een mens wordt
vóorbereid, voordat hij gelooft. Een mens kan geen
geloof oefenen, zolang niet het hart daartoe isvoorÈereid door een besef van gevaar en van de ongenoegzàamheid van andere dingen. (STODDARD).
f. Door het verkondigen van dit getuigenis der Wet,
waarvan we een zeet fraaí voorschrift en afbeeldsel
vinden in Romeinen 1 en 2, wordt de mens overtuigd
vanzonden envan de verdoemenis, die reeds op hem

tigt. ( OLEVIANUS).
g. Willen wij het beeld Gods weer gelijk worden, -zo is
het vóór attes NOODZAKELUK, dat wij onze eltende

h.

il

gevoelen en erkennen. (PALEARIO).
Hienrit kunnen wij ook zien, de NOODZAKELIJKHEID van een werk der Wet, tot overtuiging en vernedering, en hoeveel daanran noodzakelijk is, om de
mettsett-te doen sterven aan de Wet, opdat zij Gode
leven mogen.
O, hoe NÓODZAKELIJK ishetdaneenwerkvan overtuiging der Wet te hebben, om de goddeloze te-overtuigen van zijn zonden en om de zelfrechtv-aardige te
ove-rtu igen van de noodzakel i jkheid van een betere ge rechtigheid, opdat zLi aan de Wet mogen sterven en
dus Gode leven. (R. ERSKINE).

l.

J.

Dathet NOODZAKELIJK is, datde zondazr overtuigd
wordt, blijkt duidelijk, omdat niemand gezaligd kan
worden dan dezulken, die geloven; en niemand kan
geloven, dan alleen overtuigde en ontlvaakte zondaten. Zij, die nog nooit in deze toestand van overtuiging gebracht zijn, hebben nog' nooit in de Heere
Jezus geloofd. ( HALYBURTON).
Het EERSTE wat de Geest doet, als Hij komt om de
bediening der apostelen te bekrachtigen is, dat Hij
de wereld overtuigt van zonden. Hij werkt niet eerst
het geloof, maar overtuigt haar, dat ze GEEN geloof heeft, zoa,ls in Joh. 16 :8 en g staat, en daardoor ligt ze onder de schuld en de heerschappij der
zonden. (SHEPARD).

k.

Het is zeker, dat niemand tot de Zaligmaker kan
komen, voordat hij overtuigd is van zonde en ellende. NOOIT kan iemand geloven, vóór dat de Geest
hem overtuigd heeft van zrn ONGELOOF. De meeste
mensen zouden nader aan het geloof in Jezus Chrisfus zijn, indien zij wisten, dat hun het geloof ontbreekt. (BINNING).

1. DetrVetGods op zíchzelf staande was nimmet - en za|
in deze wereld ook nooit worden-, de vaste regel
van des mensenplicht jegens God of van Gods handelingen metde mens. Zíj zal voor ons steeds verbonden zijn àf aan het werkverbond, èf aan het genadeverbond. (Stelling van een Lz-tal SCHOTSE Godgeleerden,LTZL). * *

*

Als er één theoloog geï/eest is, die de rampzalige gevolgen vaneen vermenging vanWet en Evangelie onderkend heeft, dan was dat dominee Van der Groe tochwel!
Zo'n vermenging leidt altijd tot ,een verderfelijke Pe-

lagiaanse orde des heils."
Aanvankelijk heeft dominee Van der Groe ook in het
spinneweb van die vermenging van Wet en Evangelie vast55
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gezeten. We laten hem daarover zelf aan het woord uit
de Briefwisseling met Jac. Groenewegen.
,Uit eigen enraring weet ik, hoe ver men in het christendom bij hetalgemene lichtvande Geest met zijn verstand en door allerlei hulpmiddelen kan komen, zodat
ik bij velen al de naam droeg, - ja, bij veruit de meeste
mensen van het christendom, waar ik in die tijd mee

omging-, dat ik werkelijk een christen was, toen ik
echter nog geheel en van rondom in een dodelijke weg
van bedrog wandelde, terrvijl ik met een denkbeeldige
Christus in mijn verstand werkte, zonder de Heere Jezus zelf in het minst ook maar te kennen. En ik had beslist in die rampzalige weg voor eeuïvig om moeten komen, als de Heere mij niet (zoals ik weet en vertrouw)
met Zijn almachtige hand daaruit had believen te redden." -blz. 146 -.
Die redding vond plaats, toen Van der Groe almeer dan
vijf en een half jaar predikant was, namelijkaanhet begin van deherfst vanhet jaar 1735. (Hij deed op 19 mrt.
L730 ztn intrede te Rijnsaterwoude).
In de tijd vóór áiin tetering moest Van der Groe ook
niet veel hebben van de geschriften der reformatoren.
Daarover zegt hij (in dezelfde Briefwisseling, blz. 183)

het volgende:
,,Zelf. heb ik mij in mijn eerste tijd aan zo'n manier van
de leer der ouden oolc (d.w.z. : met alle anderen, - J, A. -)
altijd zeer gestoten en gemeend, dat zij voor de blinde
wereld veel te gemakkelijk en voor de ware christenen
veel te vast en te ruim verzekerd meestal te werk gingen. En zo lang als ik van die gedachte was, had ik
toen ookheel weinig achting en genegenheid voor hun
geschriften, die ik foen oofr voor al te plat, te onnozel
en te eenvoudig hield, want zij roken mij in het minst
niet naar de muskes van de nieuwe methode. Maar de
Heere zij geloofd, dat ik enigszins van die zotte waan
genezen ben geworden....."

Van der Groe noemt in bovengenoemde brief de Insti56

tutie van Calvijn,dat weergaloose Boeck." Op een volgende bladzij spreekthij over de reformatoren als over
,,die oude helden Godts."
Het kan niet anders of Van der Groe moet zich wel kritisch uitlaten over de godgeleerden van latere tijd. Wij
kunnen hier niet verder op in gaan, maar venvijzen de
lezers naar de bestuderenswaardige dissertatie vanDr.
C. Graa-fland: ,,De zekerheid van het geloof"; uitgave
H. Veenme.rt & Zonen N. V., Wageningen 1961.
Aan het eind van ditboek behandelt Dr. Graafland in een
8-ta1 bladzijden de persoon en het werk van dominee
Van der Groe. Uit zijn slotbeschouwing op de laatste
bladzijde citeren wij het volgende.
,,Het kan niet ontkend worden, dat de geloofsbeschouwing van Van der Groe voor een groot deel een reformatorisch karakter draagt. Zoals reeds gezegd is, heeft
hij ook bewust op de Reformatoren willen teruggrijpen,
en dat tegen alle weerstanden in.
..... in zijn ,,Toetssteen der ware en valse genade" ontwikkelt Van der Groe zijn reformatorische geloofsbeschouwing.......'

Wel jammer, dat in de studie van Dr. Graafland enkele
onjuistheden voorkomen bij de behandeling van Calvijns
geloofsbeschouwing, m. n. op de bladzijden 54 t/m 57:
de wedergeboorte tot geloof! !
Dezelfde drvaling lsramen we ook tegen bij Ds. J. de
Boer in zijn dissertatie oDe verzegeling met de Heilige
Geest volgens de opvatting van de nadere reformatie" I
uitgave Bronder-offset te Rotterdam, 1968, o. a. op de
bladzijden 34 en 87. (Zíe vooral Institutie trI-ilI-l slot).
Een bewijs, dat Van der Groe vandaag de dag als een
onbetekenend figuur in de rij van vaderlandse dienaren
der kerk gezien wordt, blijkt wel uit het volgende.
Toen wij enige tijd geleden enkele gegevens over Ds.
Van der Groe nodig hadden, sloegen we het Register
op van oDocumenta Reformatoria" (uitg. J. H. Kok N. V.
Kampen 1962). Men zoekt erin tevergeefs naar de naam
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Van der Groe!
-We nemen
,,Geschiedenis der kerk" van Dr. H. Berkhof (uitg. Callenbach - Nijkerk) ter hand. De naam Van
der Groe ontbreekt!
In ,,Zichl op Ca1vijn" (uitgave Buijten & Schipperheijn,
Ardam 1965) staat een opstel van de hand van Prof. Dr.
S. v. d. Linde, onder de titel ,Calvijn en Nederland."
Hij behanCelt daarin ook de 18e eeuw. De naam van Van
der Groe komt in het hele opstel niet voor !
Trouwens, in bovengenoemde dissertatie van Ds. J. de
Boer, die n. b. de tijd van de nadere reformatie behandelt, komt Van der Groe ook niet aan bod !
Dit is allemaal toch wel hoogst eigenaardig te noemen
ten aanzien van de unieke figuur, die Ds. Van der Groe
toch wasl (Zie dissertatie van Dr. Graafland).
Moet deze oJeremia van de 18e eeuw" misschien doodgezwegen worden? ?

In het kort willen wij nu weergeven, wat dominee Van

der Groe leerde.
Het zou uiteraard zeer te wensen zijn, dat iedereen,
die nog een beetje belang stelt in deze zaken, zelf de
leer van Ds. Van der Groe eens ging bestuderen.
Hoe meer dit laatste trouwens gedaan wordt, hoe minder vermoeiend het zal zijn om via brochures e. d. één
en ander naar voren te brengen.
En om de lezers hierbij van enig nut te zijn, willen wij
de volgende werken van Van der Groe voor een dergelijk onderzoek ten zeerste aanbevelen.

a.
b,

schadelijk misbruik", -nog geen 2Sbladzijden!"Het
,,Brieven van Th. van der Groe" , -lezen heel ge-

makkelijk!-

c. "Het juk afgenomen", - speciaal geschreven tot nut
en ontdekking van onbegenadigde zielen! -

d. ,Het ware zaligmakende geloof",
e. ,,Toetssteen der tvare en valse genade",

f.
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,De waarachtige bekering".

Wie

bij dit 6-tal werken ook nog zijn

"Biddagspredikatiën" leest, zal ongetwijfeld niet onkundig
zijn van de

leer van Van der Groe.
Wij volstaan in dit bestek alleen met het beknopt weergeven vanhetgeen Ds. Van der Groe leerde, en wij doen
ditvooral, om de overeenkomst aantetonen met de leer
van de, aan het begin vart deze brochure, geciteerde
oude theologen.

De orde des heils bij Van der Groe.
,Van nature ligt de mens geestelijk dood in zonden en
misdaden. In deze staat is de mens er echter totaal
blind voor, dat ztn hele wezen uit enkel actieve vijandschap bestaat, die zich vooral openbaart in zfn ongeloof.
Hij leeft gelijk als zonder de Wet, omdat hij dan zorgeloos en onachtzaam, als zonder de Wet, daarheen
leeft en zich over Gods Wet zeer weinig bekommert.
Dan is ook de zonde, die zo zonder de Wet geschiedt,
daarom ook als dood, terwijl de mens in zijn rampzalige blindheid en zorgeloosheid, die danniet ziet noch
gevoelt.De zonde houdtzich dan stil in hem zonder hem
veel te ontrusten of zonder hem tot enig werk der Wet,
om zijner behoudeniswil, met levendige kracht aan te

drijven.
Maar heel anders gaat het als het bebod gekomen is en
als God hem de Wet met haar gestrenge eis en vloek
enigszins voor de ogen van zijn verstand brengt en die
door overtuiging op zrn geweten drukt en bindt, Dan
wordt de zonde van stonde aan weer'levend; zij verontrust en benauwt dan de zondaar en doet hem zeer vrezen voor Gods toorn en zet hem aan tot het werk der
Wet om daarmee zijn behoudenis te zoeken en daarin
niets onbeproefd te laten. Ziet Rom. ? : 8 en 9.
Als zorn bekommerd zondaar nu ook verder hoort en
leest van een Zaligmaker in het Evangelie, en van Gods
genade en barmhartigheid voor de arme verslagen zondaren, dan zalhij meestal in ztn blinde eigen-werkzaam59

held en wettisch ongeloof om die Zalígmaker en om die
goddelijkegenade ook aanstonds gaan werken. Hij denkt,
dathij de Heere Jezus weloprecht begeert tot zijn Verlosser en dat hij graag door Hem behouden en zalig gemaakt wil worden, want hij bemerkt dat zijn blind en
ongelovig hart nog niet, omdat hij nog geenszins overtuigd is van de zonde van zijn ongeloof tegen het Evangelie.
Daat er hier alleen maaÍ sprake is van een algemene
wettische overtuiging, zo geraakt hij dan ook niet tot
die gelovige vereniging met Christus, waartoe de zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest de ware
uitverkorenen altijd leidt, maar hij blijft altijd maar
staan in de grond van z'n natuurlijke blindheid en genadeloosheid; en hoewelhij ook somtijds, als de kinderen,
komt tot aan de geboorte, zo is daar toch evenwel geen
kracht om te baren, Jes. 37 : 3. Dit komt meestal juist
daardoor, dat zulke mensen hun overtuiging zelf nemen
en die gebruiken tot een grond van vertrouwen, zonder
dat zii het bemerken.
Zij beelden zich dan in, -en laten zich ook door anderen, die niet genoeg ervaren in het werk des Geestcs
zijn, gemakkelijk wijs maken - dat deze hun overtuiging en bekommernis reeds beginselen van de Goddclijke genade der wedergeboorte in hun harten zijn, en
dat zij nu ook die hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid en die vermoeide en treurige zielen zíjn,
die door-de Heere Jezus zalig gesprokenworden, Matth. 5.
Daarbij menen ze dan ook, dat ditwerkvanGod allengskens meer in hen zal doorbreken en dat Christus, op
Zijn eigen tijd, wanneer het Hem behagen zal, Zich nader aan hen zal ontdeld<en en hen de troostrijke verzekering van Zijn Geest, die zij nu nog missen, dan ook
schenken za\.
Ook menen zïj, dat zij met hun bidden en zoeken steeds
moeten aanhouden en geenszins aan de genade, die zij
reeds denken ontvangen te hebben, door ongelovigheid
moeten twijfelen of de Heilige Geest bedroeven.
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Qp zorn manier en in zulk een weg verliezen die misleide zielen dan allengskens hun benauwde vrezen en
ongeru stheden en z i j beginnen ongevo eli g troo st te schep pen uit deze en gene belofte, welke zíj zich kwalijk toe-

eigenen op een valse grond. In een dergelijke bedriegelijke staat komen zíj met ter tijd niet alleen tot gerustheid, maar zij worden in die valse vrede ook bevestigd en wassen steeds maar op naar de hoogte, tot-

dat zi.j tenslotte, door de algemene plichten en hulpmiddelen van het Evangelie, grote christenen worden bij
zíchzeIf. en bij anderen, zonder toch ooit een goede rekenschap van hun geloofsgemeenschap met Christus te

lnrnnen geven.

Mijn waar gevoelen is, dat er in deze geesteloze tijd

( + 1740) mogelijk wel duizenden in het christendom gevonden worden, díe zíchzelf valselijk en zonder enige
grond inbeelden, datzíj zwakgelovige, sukkelende, twijfelmoedige christenen zijn, terwijl zij nochtans niets
van het ware zaligmakende geloof in hun harten hebben,
enz. Dit strekt mij dikwijls tot een stof van smartelijke droefheid, dat de mensen ziclnzelf. zo rampzalig
bedriegen en er staat op maken met een ingebeeld geloof van hun eigen hersenen naar de grote eeuwigheid
te gaan. Het doet mij bijzonder leed, dat zulks in deze
tijd niet meer opgemerkt en ter harte genomen wordt,
waawan ik acht Cat dit wel voornamelijk en het allermeest voortkomt uit onkunde over de ware aard en natuur van het zaligmakende geloof, en dat men is begonnen hetbeginsel desgeloofs en der ware genade te stellen in een deel algemene zaken van overtuiging, bekommernis, ongelovig zuchten, begeren, hongeren en dorsten, zoals men het noemt; hetgeen de mens allemaal
kan hebben, en nochtans voor eeuwig verloren gaan.
Hoe dikrvijls gebeurt het niet dat de gewetens der mensen min of meer aan de buitenzijde beroerd en ontsteld
worden door algemene oveÉuigingen van zonden. Voor
een tijd zíjn zíj daaronder wel eens zeet naar, beangst
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en verlegen. Zij verrichten dan ook veel dingen, die
uitwendig enige vertoning hebben vaneen ernstige boetvaardigheid en van een oprecht geloof en een oprechte
bekering tot God.
Zulk een overtuiging dringt echter niet werkelijk door
als een krachtige werking van de Heilige Geest, tot op
de diepste grond van de zielen der mensen, om die geheel voor' God te verootmoedigen en z6 werkelijk geschikt en vatbaartemakenvoor degenade van het Evangelie. Zotn àIgemene en onvolkomen overtuiging, die
gemakkelijk plaats kan hebben in de tijdgelovigen die
onder de zaligmakende middelen leven, doet de satan
de mensen dan zonder moeite houden en aanzien voor
een \Mare en hartelijke vemedering, voldoende om een
recht aandeel aan Christus te verkrijgen en om een gepast voorwerp te zijn voor de Evangelische beloften.
Hierdoor wordtbereikt, datvelen inhet christendom met
hun harten heimelijk rusten op zofn algemene overtuiging en boetvaardigheid. Daarop eigenen ze zichzelf. de
Heere Jezus Christus en debeloften door een bedriegelijk waangeloof toe. En zo maken ze als het ware een
Christus van htrn overtuiging, die toch nooit hartgrondig geweest is.
Soms gebeurt het dat God zulke mensen dan verder ook
allerháde kruis en tegenspobd doet ontmoeten, waaronder Hij hen zeer bedrukt en vernederd hun weg doet
gàan. Dat kan zowel een geestelijk aIs een lichamelijk
kruis zijn, of ook wel beide samen. Men kan dan niet
zelden bespeuren dan hun vaste hoop, eenmaaldoor hen
ingezogen, juist daaruit dan een gedurig voedsel trekt.
Zij denken namelijk, dat God hen langs deze weg hoe
langer hoe meer wil vernederen, om hen zo te bereiden
voor de eeuwige zaligheid en heerlijkheid.
Bij heelveel uitwendige belijders van het Evangelie kan
de satan hier een zeer kunstige en bedriegelijke rol
spelen, tot hun eeuwig verder{, indien Christus' ontfermende hand hen niet intijds nog de ogen opent.
Het is dan ook zeer noodzakelijk dat men in deze recht
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let en acht geeft waarin de ware zielsvernedering voor
God in Christustoch eigenlijkgelegen is, opdat wij onze
harten daarbijmogen nederleggen en onszelf, doorGods
genade, met rechte ernst daarin beproeven.
Laat dit ene nu maar goed opgemerkt en begrepen worden, dat een blote wettische overtuiging zonder het
geestelijke licht des Evangelies, nooit een ware zielsvernederende en zaligmakende overtuiging zijn zal,hoe
mooi men die ook al beschrijven of afschilderen wil.
De Wet geeft op zíchzetf. aangemerkt eigenlijk maar een
flauw en donker licht van Goddelijke kennis en van zondenkennis van zich, zoals voor onsgeenszins voldoende
is tot een zaligmakende zielsvernedering, en om ons
uit onszelf te drijven entoteen oprecht geloof in Christus te bewegen; iets, waarvan de Wet, als wet alleen,
niets weet.
Maar indien de Wet hier als het ware geholpen wordt
door het geestelijke licht des Evangelies, dat helder
op haar neerschijnt, binnen in onze harten, dan eerst
straalt er van haar een helder glansrijk licht van overtuiging af op onze duistere ogen, hetwelk door de \Merking van de Heilige Geest nu ook krachtdadig is om ons
tot een ware vernedering en verslagenheid te brengen
voor de hoge en heilige God.
In een zaligmakende overtuiging moet een mens niet
alleen overtuigd worden van zijn zonde tegen de ïVet,
maar ook van zijn zonde tegen het Evangelie.
Wie enkel door de Wet overtuigd en bewogen wordt, zal
ook alleen door de lVet zijn leven en zaligheid zoeken.
Noch Jood, noch heiden zullen ooit een ryr/are zaligmakende overtuiging uit de Wet alleen verkrijgen, hoewel
dieechtertochGods geordineerdemiddel is om de mens
van zonden te overtuigen, Rom. 3 :20.
Zo gauw hethelderelicht des Geestes van het Evangelie
bij de Wet gebracht wordt en dat licht daar geestelijk
over verspreid wordt, aanstonds wordt de heiligheid,
de geestelijkheid en de uitgebreidheid van hetgebod der
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Wet dan zeer duidelijk en Goddelijk in onze harten geopenbaard tot een'$/are, geesteli jke, hartdoo rdringende
en zielsvernederende overtuiging vanzonden, zoals men
uitdeWet alleennooit zalverkrijgen,al zou die de mens
ook zo ver overtuigen, datze hem geheel totwanhoop
bracht, gelijk een blote wettische overtuiging soràs ook
doen kan. Want de wanhoop verschilt zeer veel van een
waarachtige vernedering en verootmoediging voor God.
Laten wij nu alleen maar bij het eerste gebod van de
Wetblijven. Ineen zaligmakende overtuiging van zonden,

waarin dus de Wet ons geestelijk wordt verklaard en
opgehelderd door middel van het Evangelie, daar zíet
de zondaar, die aldus overtuigd wordt, nu eerst recht
in het geestelijk en Evangelisch licht van de Wet:
- 1- Wie en hoedanig de Heere God in Christus is; hoe
hoog, heilig, oneindig machtig en rechtvaardig, enz.;
Die, eer Hij een zondaar genadig zou kunnen of willen
zijn, lievet Zijn eigen Zoon in de kruisdood heeft wil-

len overgeven, enz.
-2-Als ook, hoe oneindig goedertieren engenadigen
barmhartig Hij is, om de arme doemwaardige zondaar
door Christus weer tot genade en zaligheid te brengen.
-3 - En hoe God hierin van een ieder recht geloofd en
vertrouwdmoetworden; hoe eenieder inZijn Zoon moet
geloven en zich door Hem met God moet laten verzoenen
in de weg der genade.
-4- En hoe hij hier in Christus door de Heilige Geest
ook inwendig vernieuwd en geheiligd moet worden, en
nu God alzo geestelijk en gelovig in Christusmoetkennen, beminnen, vertrouwen, eren en vrezen, enz.
Welnu, zo wordt dit eerste gebod -dat voor ons zonder
het geestelijke licht van het Evangelie eeuwig duister
en verborgen zou gebleven zijn- ons nu, juist door dit
Evangelisch licht eerst aanvankelijk recht geopend, verklaard en voor ogen gesteld.

En op die manier komt dit gebod tot de kennis van de
mens als heilig, Goddelijk en geestelijk, en moet hem
nu aldus dienen tot een spiegel, rvvaar hij, bii geestelijk
licht inziende, zijn zondige, doemwaardige en verloren
staat levendig en klaar, tot zi,in waarachtige vernedering voor God, uit moet leren keruren. En dit moet dan
ook volgen. Want de zondaar, -dit heilig Goddetijk gebod in het Evangelisch licht des Geestes nu alzo helder
voor ogen, en ookgedrukt en gebonden op zijn hart hebbende -, bespeurt nu ook aanstonds zijn ganse ongelijkvormigheid aan dat gebod van de heilige Wet des Heeren. Hier wordt hij nu krachtdadig en overredend overtuigd van zijn zonden tegen dit gebod. Te weten:
-1- Vanzijn blindheid en onlnrndevanGod; hoe hijHem,
en Zijn Goddelijke deugden, hoogheid, heerlijkheid, enz.
zoalsHij zich inChristus nu heeft geopenbaard door het
Evangelie,niet recht kent, noch ooit gezocht of begeerd
heeft te kennen; neen, maar hoe hij, zondaat, die kennis geheel venvorpen heeft, en altijd moedwillig in een
athei'stische onkunde van de hoge God isblijvenleven en
voor al hetlichtvan God zijn ogen toegesloten heeft, omdat hij de duisternis liever gehad heeft dan het licht,
enzovoort.

-

Yan zijn moedwillig ongeloof en zi jn versmadingvan
Gods waarachtig Woord en getuigenis; hoe hij de Heere
nooit erkend heeft als waarachtig en almachtig, maar
Hem tot een leugenaar gemaakt heeft, omdat hij het getuigenis niet geloofdheeft, dat God getuigd heeft van Ziin
Zoon, namelijk, dat Hij ons het eeuwige leven gegeven

-
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heeft, en dat dit leven is in ZïinZoon, lJoh. 5:9-11.
Hoe hij duizend predikaties van Christus en van Gods
genade gehoord heeft, maar die altijd door zijn moedwillige blindheid en ongeloof geheel versmaad en verrvorpen heeft, en nooit enig waar vertrouwen op God en
Christus gesteldheeft, Die hij nochtans geheelhad moeten vertrouwen met verzaking van alles, enz.
- 3 - Van zijn vijandschap tegen God; hoe hij in plaats
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van God te beminnen en Zíjn zalíge gemeenschap in
Christus alleen te begeren en ernstig te zoeken, integendeel de Heere altijd veracht en gehaat heeft, en
zíchzelf, de nietige schepselen, de zonde, ertz., met
zijn ganse hart alleen aangehangen en bemind heeft,
verlatende de springader des levenden waters, enz.,
Jeremia 2:!3.
- 4 - En in het algemeen van zijn gehele en volstrekte
goddeloosheid, geesteloosheid, onheiligheid, enz.; hoe
hij C'od nooit oprecht geëerd, gevreesd, gediend of aangehangen heeft als zijn hoge God en Schepper en verzoende Vader in Christus, maar integendeel Hem en
Zíjn genade, Zijn Woord en Geest, ZijnWet en dienst,
enz. alleenmaarveracht, versmaad en verwor?enheeft,
en dat zijn beste godsdienst maar eenloutere geveinsdheid, en een snood werk van eigengerechtigheid geweest
is, zonder Christus, zonder geloof, zonder genade, zonder Geest, enz.
Van dit alles wordt de arme zondaat nu door het eerste
gebod der Wet, bestraald van hetheldere licht des Evangelies, zeer levendig, gevoelig en hartgrondig overtuigd; en dat niet slechts voor zo ver het de uitwendige
daden en bedrijven van zijn leven aangaat, maar ook
met ontdekking van de inwendige verdorvenheid zijns
harten en van zijn nahrurlijke of aangeboren aard, die
niet anders is dan een vuile modderpoel van alle godloochening, blindheid, ongeloof, vijandschap, wederspannigheid, goddeloosheid, geveinsdheid en van duizend gnrwelen.
Want omdat de Wet geestelijk is, en de zondaar bij het
geestelijklichtvanhet Evangelie daar nu door God wordt
ingeleid, zo uordt de uerdoruen staat uan zíin hart inwendig hier nu aan hem openbaar gemaaftÍ, waardoor
hij dan ge"rraar wordt, dat hij geheel zondig, dood en onmachtig is, en dathij vleselijkverkocht isonder de zonde, Rom. 7 : L4; hebbende van zíchzelf niet één goede
gedachte of heilige begeerte of geestelijke beweging
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meer over, en dat hij oorspronkelijk in Adam van God
is afgevallen, Zijn heilig beeld en heilige gemeenschap
heeft verloren, en een slaa.f van de satan is geworden.
Ja, en omdat de Wet ook heilig is, en door de hoge en
heilige Godgegeven is, met bedreigrng van de vloek aan
de overtreder, Gal. 3:10, en die God in Zijn ontzaglijke hoogheid, heiligheid en gestrenge rechtvaardigheid zich nu ook aan de ziel van de zondaar ontdekt, zo
wordt hij hierdoor van zijn vervloekte staat en van zijn
verdoemelijl$eid en helwaardigheid nu ook zeer levendig overtuigd, en hoe hij onder de toorn van God ligt,
en zijnleven en zaligheid en allesvoor eeu\Mig verbeurd
heeft, enzovoort.
Omdat een dergelijke overtuiging aan het hart van de
zondaar nu in het ware zaligmakende licht van de Heilige Geestgeschiedt, zo dringtdie ooknoodzakelijk door
tot in de grond van de ziel en beroert alle delen en vermogens van die ziel op een heilige en goddelijke wijze,
zodat de zondaar hierdoor dan ook gebracht wordt tot
een gehele vernedering en verslagenlireid voor de hoge
en heilige God, welke daarin bestaat:
- 1 - dat hij een diep gevoel van en een hartgrondig berouw over zijn zonde heeft;
-2- dat hij een innerlijke walging en een mishagen aan
zichzelf. heeft, zichzelf. verfoeit en geheel gruwelijk in
zijn eigen ogen is, en met een diepe schaamte voor God
overdekt wordt;
-3- dat hij zichzelf en aI zijn gerechtigheden nu ook
geheel verzaakt als zijnde anders niet dan blinkende
zonden, snode geveinsdheid en enkelongeloof en vijandschap tegen God, enzovoort.;
-4- dat hij zijn dood- en verdoemenisvonnis nu ookgewillig ondertekent, en zichals een doodschuldig en waarachtig helwaardig enverlorenzondaar voor Gods voeten
neenverpt, en zich geheel gevangen aan Zíjn Hoogheid
en Gerechtigheid overgeeft, zonder ook maar de minste
tegenkanting, het minste beding of de minste uitzonde67

ring. O neen, hij ligt nu geheel verstomd en verslagen
aan Gods voeten neer en hij rechtvaardigt C'od alleen,
en verdoemt zichzelf..
Dit nu is de ware geestelijke en zaligmakende overtuiging, zoals zonder onderscheid al degeneninwaarheid
moeten ondervinden, die voor een oprecht en geestelijk
geloof in Chri stus bereid en vatbaar gemaakt zullen worden, waarbij er wel op te letten valt, dat de bijzondere
maten en trappen van dit overtuigend werk des Geestes
hier door ons niet worden bepaald of behandeld, maar
alleen het wezenlijke daaman werd aangewezen."
Van Ds. Van der Groe nemenwe tenslotte nogwat over
uit ,Het schadelijk misbruik" en zijn ,,Brieven".
Uit ,,Het schadelijk misbruik".
,Het kan niet anders dan ten uiterste schadelijk en gevaarlijk zijn, wanneer degenen, die van hun ongeloof en
vÍjandschap tegen Christus nog nimmer recht overtuigd
zijn geweest, nochtans n'stvoorhun zielen willen scheppen uit een algemene en onvolkomen wettische overtuiging, die henniet gans verïredert en vatbaar maakt voor
de vrije genade des Evangelies. -blz.26-.
Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn,
dan die door de krachtdadige werking des Geestes in
f
s mensen hart dadelijk doorbreeLrÍ tot een oprecht-gelovige kennis en omhelzing van de Heere Jezus, zoals
Hij ons wordt voorgedragen in de beloften des Heiligen
Evangeliums!" -blz. 13 -.
Uit zijn ,,Brieven".

,,Wat heeft de Heere in Zijn rechtvaardige toorn nu al
een geest des diepen slaaps over ons uitgegoten, waardoor de blindheid, zorgeloosheid, geveinsdheid, ongevoeligheid, lauwheid, ongelovigheid, werelds gezindheid
en allerlei soort van zonden en goddeloosheden als een
verschrikkelijke zondvloed zeer droevig onder ons doorbreken en al onze gemeenten jammerlijk als overstromen.
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Men vindt bij sommige mensen nog wel wat algemene
bekommerni ssen en verlegenheden over een eeurige zaligheid, maar daar werkt geen doorbrekende kracht van
de Geest bij. Het blijft maar bij enige lichte ontdekkingen van hun onbekeerde staat, waaruit dan wat \ryoelingen, ongerustheden en uitwendige plichtswaarnemingen
voortkomen, maar het inwendig oog der zielblijft daaronder tochnogvastgesloten, zonder een aasje waarachtige kennis van God en van Zijn hoogheid en heiligheid,
en daardoor ookzonder een rechte overtuigingvan zonde, van verdoemeniswaardigheid en volstrekte machteloosheid.
Hoe verlicht het verstand en oordeel ook al mogen zijn,
de binnenste grond van het hart blijft toch altijd steenachtig, zodathet zaad van het Goddelijk Woord der Wet
en des Evangelies daar niet diep kan indringen om een
vaste wortel te maken v:ul een rvare wedergeboorte en
geloofs-overgang in Christus. En daardoor blijven de
genegenheden van het gemoed dan ook onaÍscheidelijk
vastgehecht aan de wereld en de zonde, en aanhet werk
van eigen-gerechtigheid, de drie dodelijke banden van
de satan, die niet anders dan alleen door de krachtdadige werking van Gods Geest ktrnnen verbroken of losgemaakt worden. En zo blijft het werk bij zulke mensen
dan ook meestal steken, zonder enige voortgang.
Zo min als een blindgeborenen zijn eigen gedaante kan
beschouwetr, zo min kan een mens ook zïchzelf en zijn
rampzalige staat, zoals hij door Adam geworden is,
recht zien of bemerken, voor dat God hem zelf de ogen
des harten belieft te openen door Zijn Geest, ,die de
wereld overtuigt van zonde." Joh. 16 :8.
Zonder deze goddelijke en zielsvernederende overtuiging
werd nooit enig zondaar tot Christus gebracht in een
\Maar geloof, want oHij is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren'ilr'as." Luc. 19 : 10.
Want zolagg als eenarm zondaar zíchzelf. door een waar
overtuigend licht des Heiligen Geestes niet een geheel
ellendig enverlorenzondaar waarlijk bevindt en erkent,
69

híi

ook nooit geheel uitgaan uit zichzelf. Nooit zal
hij dewereld enalle schepselenhartgrondig verzaken en
van alle ijdele toevluchten en werkingen tot zijn behoudenis ten enenmale afzien en zich oprecht gelovig, op
grond van de evangelische beloften van Christus, tot
Hem wenden, met een vast vertrouwen des harten op
Zijn algenoegzame genade. Hierin ligt de waarachtige
grond van het wezenlijk gebrek, dat er nog blijft in het
geloof van zoveel bekommerde en verlegen mensen, die
met al hun wurmen en woelen het niet geheel tot Christus kunnen brengen en daarom ook bij Hem geen rust
voor hun zielenkunnen vinden. Zij kunnen niet recht van
zícbzelf.loskomen, omdat zij zichzelf nogniet recht verloren zien door de zonde. Dit houdt hen altijd op en tegen. Zij staan inwendig nog blind en hebben geen lvaarachtige en volkomen overtuigrng van hun rampzalige
staat, zoals de Heilige Geest die werkt in de harten van
alle uitverkoren gelovigen.
Want zo gaurv als maar de ziel van een árm zondaar
zichzelf. in de heldere spiegel van de Wet, bij een Goddelijk licht van ontdeld<ing, eenmaal recht gezien heeft
zoals zij werkelijk is, - geheelgescheiden van God, geheel onheilig engoddeloos, doodin dezonde, en liggende
onder toorn en vloek, gebonden in de slavernij des satans -, dan eindigt haar eigen leven van wettische pogingen en gerechtigheid ook aanstonds. Zij vindt dan het
leven harer hand niet meer, maar wordt dan ook geheel
ziek en doodkrank, Jes. 57 :10.
En als het daar met de ziel werkelijk komt, dan openbaafi, zich de Heere Jezus ook terstond aan haar, als
die het enige T,icht en Leven en de enige Zaligheid der
wereld is. Hij schijntdan ophaar neer metde glansrijke
en beminnelijke stralen van Ziin Evangelie, en deszelfs
allerdierbaarste Goddeli jke beloften, doorwelke Hij haar
metdealmachtigekrachtvanZijn Geest dan ook tnt Zich
trekt als met sterke touwen der liefde, Hos. LLz4.
En dan kan zotn arm, verloren en overfuigd zondaar de
za\

genade van het Evangelie ook nietlanger tegenstaan; hij
heeftdan geenkrachtmeer overgehouden inzijn hart om
een Evangelische aanbieding van Christus, welke aan
hem geschiedt door de Geest, af te wijzen, en om zijn
zaligheid nu noglanger teblijvenzoeken in zijnverloren
werk. O neen, de genade verlicht, beroert en ovenrint
dan zijn hele ziel zodanig, dat hij er nu volkomen voor
buÍgen moet en er zich geheel aan moet overgeven, om
nu als een goddelo ze doo r Chri stu s om niet gerechtvaardigd en gezaligd te worden.
Christus en de genade zijn dan de enigste vaste grondvesten, tvaar de arme zondaar, door de almachtige ïwerking van de Geest, met zijn hart gelovig op neerzinkt,
en waar hij dan met de tollenaar geheel en alleen zijn toevlucht toe neemt, terwijldannu zulkeen ware boetvaardige en gelovige, indezaligegemeenschap van de Heere
Jezus, tot God gebracht en met Hem voor eeuwig verzoend wordt, en inwendig vernieuwd en geheiligd, enz.;
dit alles is die ,nieuwe naam, \À/elke niemand kent, dan
die hem ontvangt", Openb.2:L7.

Maarbij een onbegenadigd mens moet éénvanbeide noodzakelijk plaats hebben: óf hij moet stil en gerust zijn
voor eentijd, op de inbeeldingvan zijn aandeel aan Christus, óf hij moet in bekommernis gaan door enige ontdekking van zijn gemis. Die laatste staat wordt, naar
het mij voorkomt, heden ten dage door velen geenszins
recht behandeld, omdat zij een dergelijke bekommernis
en ontdekking in de mensen -rilraar zij die maar enigszins kururen bespeuren- terstond aanzien en gaan bewerken als goedebeginselen enblijken vanware genade,
terwijl zíj maar bezi.gzijn om dergelijkemensen gerust
te stellen, dat zij reeds \ryare bekommerden en zwakgelovige zielen zijn, die nu naar meerdere ontdeldcing van
de Heere Jezus en naar meerderevrede en verzekering
des geloofs hebben te staan, en ondertussen hun kleine
genade welvasthebben tehouden, totdat hun geloof mettertijd meer en meer zal wassen en toenemen, enz. En
7L
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omdat diteen bijzondergeschikteweg is naar de neiging
van des mensen blind en bedrogen hart, dat hem steeds
terzijde afleidt om op allerlei dingen buiten Christus te
r:usten, zovindenzulke ongelukkige besfuurders dan gewoonlijk overal veel ingang onder het volk, en zij maken menig christen in de wereld van dat soort als de
dwaze maagden, die wel brandende lampen in hun handen dragen, maar geen geestelijkeolie van ïvare genade
in de vaten van hun harten hebben.
Het schijnt mij toe, dat deze droevige toestand en verkeerdheid het meest voortkomt uit gebrek aan de Geest
des onderscheids, waardoor men de algemene gaven en
werkingen van de Geest en de zaligmakende niet meer
weetteonderscheiden. Mengeeftdaar zo geen acht meer
op, hoe ver de mensen wel kunnen komenmet hetlicht
van een algemene overtuiging en welke dingen zij daarbij van zïc}lrzelf. alkunnen zienengeloven; watvoordroefheid, vrezen, aandoeningen, bekommerniss.en en werkzaamheden zij daardoor al gemakkelijk kunnen verkrijgen, die echter toch nooit doorbreken tot een wàre zaligmakende ontdekking en tot een oprechte geloofsvereniging met de Heere Jezus. Dit is in de grond van de
zaak geheel en al de manier en praktijk van de Pelagianen, want hun leer maakt in het geheel geen wezenlijk
onderscheid tussen algemene en zaligmakende genadegaven en werkingen van de Geest, hoewelaan dat onderscheid nochtans de gehele zaligheid des mensen hangt.

eigen onderzoek en tot onze eigen beproeving.
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Daar het altÍjd de leer van onze Gereformeerde kerk
geweest is, dat er een algemene en een zaligmakende

overtuiging van zonden is, en dat de mensen door beide
bekommerd en verlegen en opgewekt en werkzaam gemaakt worden, en om uit te zien naar een middel van
behoudenis voor zichzelf , maar op een geheel verschilIende wijze en met een verschillende uitkomst, zo zal
het dantoch zeker eenzaakvande hoogste noodzakelijkheid zijn, dat wij hetware onderscheid tussen die beide,
naar de leer van Cods Woonl, goed opmerken, tot ons
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Wat voor overtuiging van zonden een mens ook al mag
hebben, en wat er ook mee vergezeld mag gaan en uit
geboren mag worden: indien het een rffaar zaligmakend
werk van de Heilige Geest za1, zíjn, zo moeten er dan
NOODZAKELIJK deze twee dingen in gevonden worden:
- 1- De mens moet noch meer noch minder overtuiging
hebben, dan totdat hij waarli jk zijn eigen leven geheel
verliest en aan zíchzelf. komt te sterven; zíchzelf verloochent en ophoudt zeLf. nog iets te werken of te doen.
Want indien hij nog enigekracht om rít zichzelf te werken, te pogen, te zoeken, te begerett, enz, over blijft
houden, dan komt dit uit gebrek aan geestelijk licht,
waardoor hij zijnvolstrekte onmacht, blindheid, verdorvenheid, goddeloosheid en doemwaardigheid in de grond
nog nietrecht kanzien en dus ook geen gepast voorwerp
kan zijn voor de vrije genade van het Evangelie, waarin
het leven van Christus wordt beloofd, Rom. 3 :5.

Zolang de mens blijft staan in zijn eigen willen, begeren, pogen, \ilensen ertz., zo blijft hij werken met zijn
geest, zondertegeloven, wantde uitwendige werken zijn
maar uitspruitsels en vruchten van de inwendige werkzaamheid des harten. Zolang de laatste niet sterft door
een geestelijke en Goddelijke overtuiging, sterft de mens
ook in zijn grond voor God niet, maar hij houdt zich dan
nog vast aan zijn eigen sterkte, gerechtigheid en leven,
enhij handelt dan steeds op een verkeerdewettische wijze
metde leer van het Evangelie. Het geloof dat hij denkt te
oefenen met willen, begeren, aann€men, vertrourÍr'en,
verheugen, enz,, is , alleen maar een leven van zijn eigen hand, dat hij nog vindt, maar geen gave van Crod,
8f..2 z 8, nocheenwerk of een vrucht vande Geest. Daarom is dat geloof ook niet oprecht of hartelijk en de hele
ziel is daar niet werkzaam in, maar het loopt allemaal,
óf in een geruste en. vermakelijke inbeelding, óf in een
voortdurende twijfeling en bekommernis.
Indien wij de stem vandeZoon van God waarlijk gelovig
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zullen horentotzatigheid en levendmaking onzer zielen,
dan moeten wij eerst geesteliik dood zijn, dat is, wij
moeten dan doór een zaligmakende overtuiging van de
Geest eerst geheel aan onszelf sterven. Wat niet eerst
bevindelijk komt in deze geestelijke dood van overtuiging, dat komt ook nooit in het geestelijk leven van het
Ía"" geloof. Deze verborgenheid wil de Zaligmaker ons
leren in Joh. 5225 en vervolg.
door een
-2-De mens moet zijn eigen leven verliezen
gemoed,
26, dat
Goddelijke overtuigingin zijn binnenste
wij bij
zoals
is,
geheel
zondig
ook zijn begeren zelfs
zo
ver en
overfuiging
Paulus zagen.Indien het licht der
v-erde
volstrekte.
zo diep niótkomt te schijnen, dat wij
gehele
en
ziel
onze
dorvenheid en verdoemelijkheid van
en
vermogens
natuur in Adam, met al haar krachten,
geen
te
zien
te
werkzaamheden, niet waarlijk komen
loven, dankan dit nooit voor ons waarachtig worden: "Ik
bendoordeWetderWetgestowen"l màar de mens blijft'
hoezeer hij ook anders al overtuigd magzijn, onder dat
alles vanhótbegintotheteind nog altijd leven en werken
in zichzelf door pogen, begeren, verlangen' enz.' en
hij ziet geenszins dathij met al zijn zielsbewegingen en
wórkzaamheden in de geestelijkedood en onder detoorn
en vloek van God ligt. En daarom moet het geestelijk
licht van Gods heitigÉeid hier eerst nog dieper schijnen
in het gemoed, opdat de mens in dat Goddelijk lieht van
de Ceeit klaar mag overtuigd rvorden, dat zelfs ook het
bedenken van zijn vlees (het eerste grondvermogen van
aL zijn andere zielswerkzaamheden) louter doemwaardige zonde en vijandschap tegen God is. En als dit aan
dJmens geestelijk ontdekt wordt, dathij het met volkomen overreding waarlijk van zíchzelÍ- zíet, gevoelt en
erkent, daar geeft hij het werk dan eerst op, valt neer
en ster{t nu geheel aan zíchzelf en komt alzo in de bevindelijke kennis van zijn geheel verloren staat in Adam.
Bij het licht van deze voorgestelde zaken, btiikt nu wel
auíaetiit< aan een geestelijk gemoed, dat de dingen van
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Gods Geestkan onderscheiden, waar het meest verfijnde
bedrog van de satan nu wel voornamelijk ligt in veel
mensenvanonzetijd, die wel nabij Chrishrs, maar nooit
in Chrishrs gekomen zÍjn. Zij hebben een zekere mate
en trap van algemene overhriging gekregen, waardoor
zij bekommerd, verlegen en werkzaam geworden zijn
om naar een \ríeg van zaligheid te zoeken.
Toen nu hun overtuiging op het hoogst geklommen was,
bleven zij nog staan in hun eigen begeerten, pogingen,
zoekingen en werkzaamheden, tot zo l*9, dat zij enig
opgehelderdlicht en inzicht ontvingen in de beloften van
het Evangelie. Toen gingen zíj zelf. voort in hun eigen
kracht en beweging, geholpen door hun eigen algemene
overtuigingen, hartstochtelijke aandoeningen en Evangelische begrippen, en zíjnamen zo Christus aan en gaven zíchzelf aan Hem over, met al zulke werkzaamheden als een ieder daarvan weet te verhalen. En omdat
zij dit nu hielden voor het warewerk van Gods Geest en
voor het rechte zaligmakende geloof, zo verheugden zij
zích zeer, en maakten hun aandeel aan Christus en de

hier nu uit op.
Anderen, die het op die manier nietzover konden brengen, moeten zich enkel met hun begeren, hongeren en
dorsten en met hun zoekingen en bekommernissen enz.
tevreden laten stellen, op grond daarvan dat deze de
ei gens chappen, vruchten en we rkz aamheden van e en kle in
en zwak, maar toch oprecht geloof zijn, en zij moeten
maar aanhouden en voortgaan totdat zij, op Zijn tijd,
meerdere genade verkrijgen zullen enz., want zijn horen immers dat de Heere souverein is in Zijn genade uit
tedelen in eenmeerdere of mindere mate, \4/aaraan men
danook ondenuorpenmoetzijn, en dat men ook een goed
en waar geloof kan hebben zonder verzekering enz.
De Heere weet hoeveel duizenden arme bedrogen zielen
er heden ten dage in deze droevige strild<en van de satan jammerlijk gevangen zitten, die wel de naam hebbon, dat zij leven, maar in werkelijkheid nog dood en
llulten Chrishrs zijn. Want op zorn manier lilnnen de
genade
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mensen zeer gemaldrelijk bekeerde christenen worden,
zonder door de enge poort, die Christus zelf is, in te
gaarL. Zij hebben het leven gevonden, zonder ooit het
leven verloren te hebben, want van die Goddelijke verborgenheid verstaan zij niets.
AIs men hen op dit stuk nauwkeurig onderzoekt, waar of
hoe zij aan heteindegekomen zijn vanhun eigen natuurleven, en voor God hebben gestaan in een geheel verloren staat, dankumen zij daawannooiteen goede rekenschap geven, omdat zij de ware geestelijke overhriging
niet bevindelijk keruren. En juist in dit voorname shrk
ligt de ganse ziel en grond van or:rze Gereformeerde
waarheid.
Het is geenszins genoeg dat wij slechts de verdorvenheid van de menselijkenatuur enhaaronmacht endoemwaardigheiddoor dezonde, inhetalgemeen als een stellige waarheid rechtzirurig weten en belijden; maar een
ieder, die bekeerd en zalig wordt, moet er immers ook
voor zíchzelf. geestelijk van overtuigd worden in zijn
eigen gemoed, zal hij totde rechte zielsboetvaardigheid
geraken en een belaraam, geschikt en vatbaal voorwerp
kunnen zijn voor de vrije genade van Christus, die aan
alle arme overtuigde zondaren om niet beloofd wordt in
het Evangelie.
Dit is de grote zaak,\ryaar het alleen in alles op aankomt.
Indien wij de rechteleer der overtuiging nieteerst goed
bevatten en verstaan, dankunnenwij gemakkelijk genoeg
met alle andere gereformeerde waarheden daar heen
werken in een verfijnde Pelagiaanse weg, die wel recht
schijnt te zíjn, maar welker laatste toch de dood is.
Een arm zondaat, die maar eenmaal door Gods Geest
recht ontdekt is aan zijn verloren staat in Adam, kan
zonder een gelovige toepassing van Chrishrs voor zijn
eigen gemoed nooit blijven, want die eens zijn eigen leven waarlijk verliest, die moetnoodzakelijk met Chrishrs weer opgeweliÍ en levend gemaakt worden, Ef.eze 2.
De mensenmogendezezaak al schild<en enbevatten zoals
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zij willen, maar het blijft voor God in de grond altijd
waarachtig, dat wij óf in Christus hetleven moeten.vinden door hetgeloof, hetgeen wij verlorenhebben in onszelf door de zaligmakende overtuiging, óf dat wii het
leven moeten hebben in onszelf, hetgeen wij nooit gelovig gezocht hebben buiten onszelf in Chrishrs, van Wie
het Evangelie getuigt, dat in Hem alleen het leven is,
1Joh. 5 :11. Hier kan geen tussen-beide-staat ooit begrepen worden, zelfs niet voor een ogenblik, want de
wareEvangelischebekering is tochniets anders dan een
geestelijk en gelovig uitgaan uít zichzelf en een komen
tot Christus met zijn gehele hart, door de wederbarende
kracht van de Heilige Geest.
En hier nu te menen, dat dit grote geloofswerk alzo kan
toegaan, zonder dat een mens die Goddelijke omkering
en verandering werkelijk weet, gevoelt en ondenrindt,
en zonder dat hij daanran tot anderen bevindeliik kan
spreken, zulks komtmij niet anders voor dan alsof men
zeí, dat een mens uit de doden opgewekt en levend gemaakt kan worden, zonder het zelf te weten, of iets wezenlijks te ondenrinden van hetgeen eigenlijk de overgang is uit de dood in het leven.
juk afgenomen" (één van de ten
Op blz.63 van
"Het
zeerste aanbevolen werken van Van der Groe) staat
het volgende te lezen:
,Dan komen deze drie dingen in des mensen }l.afi,, díe
er teuoren nooit in geweest zijn, wat uoor overtuigingen
daat ookgevortden werden,en waardoor demens nu een
recht gepast en belavaam voor\Merp wordt gemaakt voor
de vrije genade van de Heere Jezus:
- 1 - Hij wordt nu geheel ontbonden en losgemaakt van alle
schepselen......
Ook
wordt hij hier nu geheel gescheiden en losge-2maali:t van zichzelf tot.in zrn diepste grond......
- 3 - Hier valtde mens nu ook als een zondaar voor God
neer en buigt geheel onder Zijn heilige rechtvaardigheid......
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In die staat van Goddelljke overtuiglng wordt een arme
zondaar, die ten leven uitverkoren ls, altijd eerst gebracht, wanneer de Heere bem van bet juk des ongeloofs en van de heerschappii des satans nu wil komen
verlossen.
De mens moet met zijn hart geheel aan zíchzelf en aan
alle schepselen stenren en hij moetgeheelbullken onder
C'ods heilige gereehtigheid en onder Zijn strenge toorn
en vloek, anders komt hij nooit tot een recht gevoelen
van zijn verloren staat en wordt hii nooit een ware hongerige en dorstige naar de gerechtigheid."
Wij voegen hler, weerter bevestiging vandeleer van
Ds. Van der Groe, het volgende valr Dr. Stoddard uit
,Een leidsman tot Christus' in. En laat iedereen
hier wel goede nota van nemen; want hier staat of
valt de kerk!
,Yraagz Is er te diertijd, -als de zondaar zo ver, en
op deze wi jze zalígmakend vernederd wordt -, enige rryare
vertederingdes hartenwegens de zonde? Is de ziel waarlijk bedroefd wegens haar zonde tegen God.
Antwoord: Dat hoewel er zulk een overtuiging van zonde
is, dat de mens daardoor God rechtvaardigt, er nochthans geen goddelijke droefheid over de zonde is. De
mensen zijn te dier tijd niet aangedaan'door enige goddelijke droefheid.
(1) Omdat zodanige droefheid onbestaanbaar is met het
werk van vernedering. Wanneer de zondaar vernederd
is, ziet hij zich van zichzelf ontledigd en zijn hart dood
in de zonde; dit zou niet kururen zijn indien hij enige uit
genade voortvloeiende droefheid over de zonde had. Indien er ware droefheid over de sonde is, dan moet er
liefde tot God, een geestelijk verstand, een nieuw hart,
een goddelijk beginsel in de mens gelegd zijn, want de
natuur kan zulk een gevolg niet uitwerken.
(2) Omdat het geloof de eerste daad. der genade is. Indien hij een beginsel van genade had, zou hij onmiddellijk Christus en het Evangelie gunstig ontvangen. Nadat
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een mens een beginsel van wedergeboorte heeft ontvan-

gen is het eerste werk daarvan, dat dit het hart tot
Christus trekt.
Wanneer het hart van een mens veranderd is en hij een
nieuwe natuur heeft ontvangen, openbaart dit zich niet
eerst in droefheid over de zonde, of in een dorstennaar
de ere Gods, of in een lust tot heiligheid, maar de eerste daad der genade is altijd een kiezen van Christus.
Godleidt hem daarheen, opdathij gerechtvaardigd moge
worden (Rom. 5:1).
Indien hij een ander,,genadewerk" beoefende voor dit,
konhetniet worden aangenomen, want demens kan Gode
niet behagen vóór het geloof; alle heiligmaking is vrucht
van het geloof, (Hand. 26:18;." -bLz. LIg/lL4-.
Vervolgens Van der Groe weer:
,,Maar, niet zodra heeft God, door de zïelzaligende overtuiging Zi jns Geestes het hart van de mens in de staat van
ware zelfverlorenheid gebracht, of terctond gaat Hij hem
dan nu ook door de alvermogende kracht Zíjner genade
in Christus het juk des satans en des ongeloofs van op
zijn kinnebak oplichten, Hos. LI:4, en dat wel langs deze twee middelen of wegen:
- 1- Door de arme gebonden zondaar te verlossen van
de blindheid zijner 2ie1.......
2
- - Hierbij komt de Heere God, in Christus, door de
werking van Zijn Heilige Geest en door middel van
dat heerlijke licht des Evangelies het hart van de
mens nu ook genadig verlossen van het rampzalig
juk des ongeloof s.......
Nu onde rvindt d e gelukki ge zondaa r de al les ove rwirurend e
hand en trekking des Vaders aan zijn hart.....
Hetheiligelichtdes Geestes schijnt nu zo helder en met
zorn levendige klaarheid binnen in zijn hart......
De dierbare genadetreldcing vande eeuwige God komt nu
zijn verslagenziel op eenzeer zachte enliefelijke wijze
innemen.
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De zondaar geeft zich hier zonder ook maar de minste
achterhoudendheid in eenwaar geloof met ziel en lichaam
aan de Heere Jezus over......
Hij werpt zich nu -zo zondig en rampzalig als hij isgeheel aan de voeten van de Heere Jezus neer......
Daar was nooit een waar geloof . of het deed het vertrouwen van de mens geheel van zicltzelf en van alle
schepselen aftreklien en opgeven en zijn zielsvertrouwen
nu enkel en alleen op de Heere Jezus stellen.
Niet zodra ontvangt de mens het oprechte geloof des
Heiligen Geestes in zijn hart, of terstond is God in
Christus zijn enige toevlucht.
HIER VERANDEREN ZIJ VAN MEEST.LR EN VAN

moed geheel zi jn gaan ru sten in de vri je rec htv aardi gma

liing Gods, door Hem."

-

Samenuatting uan de reformatorische orde des keils bij

Van der Groe.
Bij de uituerkoren zond,aren is er

eerst het vreemdeling-zijn voor
God en eigen hart;
dan algemene ontdekkingen en
overtuigingen;
daarna zaligmakende overtuiging.

Onverzoende
staat van
vijandschap

LEIDSI\TAN!

Door de almachtige kracht van de Heilige Geest mogen
zij nu aan de satan, de wereld en de zonde alle dienst
voor eeuwig opzeggen.
God maakt de zielen van die gelovigen in hun grond en
wortel ook helemaal vrij van die geest der dienstbaarheid tot vreze.
Niet zodra ontvangen zij hier de Geest des geloof s, of
terstond wordt hun mond geopend om God en hun Zaligmaker van ganser harte te prijzen en te verheerlijken.
Van nu af aan beginnen zij hun naaste te stichten. te
leren, te vermanen en te vertroosten.
Naar de inwendigernens houden zij nugeheel op met die
harde en slaaf se arbeid der Wet. Zij verlaten zich geheel en al op de macht, de getrouwheid en de volie algenoegzaamheid van de Heere Jezus.

Zij hebben NU hun

greep des geloofs gedaan en staan en rusten nu op de
vrije genade Gods in Christus.
Zij hebben van hun dodelijke machteloosheÍd en van hun
verloren en doemwaardige staat nu zoveel gezicht gekregen en die zo diep en smartelijk ondervonden, en
daarentegen hebben zij zoveel algenoegzaamheid in Jezus gezien, geproefd en gesmaakt, dat zij mel hun ge80

Dnn de inwendige roeping. dat is
de begiftiging met het geloof;
het geloof heeft de rechtvaardiging tot effect;
aldus gerechtvaardigd zijnde !egint het leven der heiligmaking.
Daarna volgt het voortgaande leven der heiligmaking totheerlijkmaking.

Dit
onafscheidelijk

GEHEEL

is de aanvankelijke wedergeboorte

(in engere zin)
voortgaande
dagelijkse

bekering, is
wedergeboorte

in ruimere zin
Aan het eind van deze brochure zouden wij op de
,,evangelische functie van de Wet, zoals ze werkzaam
is in debedding van hetGenadeverbond" terugkomen.
Daartoe nem.en we eerst nog enkele regels van Van
der Groe over en halen'daarna in datzelfde verband
de Instihrtie van Calvijn aan.
,,Het'il/are zaligmakende geloof."
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Het derde gebruik, dat ook het voornaamste is, en nader komt tot het eigenlijke doel der Wet, heeft plaats
bij de gelovigen, in wier harten de Geest Gods reeds
kracht en heerschappij heeft.
Want ofschoon ze de Wet door Gods vinger in hun hart
geschreven en ingegrift hebben, dat is, door de leiding
des Geestes zo gestemd en bezield zijn, dat ze God begeren te gehoorzamen, vorderen zij tochnog in tweeërlei opzicht in de Wet.
Want zij is hun een uitnemend instrument, om met de
dag beter en zekerder teleren, welke dewil des Heeren
is, waarnaar zij streven en om in de kennis daarvan
versterkt te worden.
Evenals een dienstlcrecht, wanneerhij reeds van ganser
harte bereid is, om zijn heer welbehagelijk te zijn, het
toch nodig heeft het karakter van zijn heer nauwkeurig
uit te vorsen en waar te nemen, opdat hij zich daarnaar
moge voegen en er zi,ch aan aanpasse.
En niemand onzer mag zich van die noodzakeli jli&eid uitzonderen. Want niemand is reeds zovet in de wijsheid
doorgedrongen, dathij niet door dagelijkse onderwijzing
der Wet nieuwe vorderingen zou kunnen maken tot een
zuiverder kermis van Gods wil. Vervolgens, omdat wij
niet alleen lering, maar ook aansporing nodig hebben,
zal een dienaar Gods ook dit nut trekken uit de Wet, dat
hij door haar voortdurende overdenking aangezetwordt
tot gehoorzaamheid, daarin versterkt wordt en van het
glibberige pad der zonde teruggetrokken wordt.

Door Th. van der Groe; uitg. Den Hertog - Utrecht, z.j"
,,De Wet heeft in het dagelijks leven van de chrÍsten altijd hetzelfde gebruik als in de eerste bekering, al naar
de staat van de christen. Men heeft maar aandachtig te
letten op onze gereformeerde leer in de Catechismus,
vraag 115, waar wij wordenonderwezenhoe er ook voor
de bekeerde gelovigen nog altijd, zonder ophouden een
scherpe prediking van de Wet nodig is. Nog steeds moet
zij op drieërlei wijze bij hen gebruikt worden.
Daartoe is deWet ons nu inhet genadeverbond door God
geschonken, als een zaligmakend middel, ondergeschikt
aan het Evangelie. Te weten, om de gelovigen dagelijks
te diehen tot een spiegel van kennis der zonde, tot een
tuchtmeester des geloofs naar Christus, en tot een volmaakte regel of een volmaakt richtsnoer van het leven.
Dit drieërlei gebruik moet de Goddeli jke Wet altijd onverandertijk blijven behouden in het christendom, zowel
voor deoprechte alsvoor de geveinsde gelovigen, overeenkomstigieders staat. Wanthet is zeker, dat zoveel wij
dááwan verliezen, wij ook noodzakelijk evenveel moeten verliezen vanhet christendom zelf. De Wet moet ons
dus dagelijks dÍenen en ons steeds scherp en ernstig
worden gepredikt." -blz. 7L-.

,,Institutie" of onderwijzing in de christelijke leer.
Door Joh, Calvijn; uitgave W. D. Meinema - Delft; vert.
Dr. A. Sizoo, 1949.
de kinderen Gods moet de bedoeling van de onder"Bij
wijzing der Wet een andere zi,jn. En wel opdat ze, na
de dwaze mening omtrenthun eigenkracht te hebben laten varen, zouden inzien, dat ze alleen door Gods hand
staan en staandeblijven, opdat ze naakt enledig tot Ziin
barmhartigheid zouden vluchten, op haar geheel steunen,
in haar zich geheel verbergen en haar alleen voor hun
gerechtigheid en verdiensten zouden aangrijpen, welke
in Christus voor allen ter beschiH<ing is, die haar met
een waar geloof begeren en venvachten (II-VII - 8).

(rr -\/It-L2).

Aangezien dus nu de Wet tegenover de gelovigen de kracht
der aansporing heeft, niet om hun geweten vast te binden aan de vloek, maar om hun traagheid door voortdurend aanhouden te verdrijven en hun onvolmaaktheid te
hekelen, zeggen velen, ril/anneer zij de bevrijding van de
vloek van de Wet willen te kennen geven, dat de Wet
voor de gelovigen afgeschaft is (ik spreek nog steeds
over de zedenwet), niet alsof de Wet hun niet meer be83
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veelt wat goed is, maar slechts in die zin, dat ze voor
hen niet is, wat ze vroeger\rras; dat is, dat ze hun geweten niet meer verschrikt en ven;yart, veroordeelt en
te gronde richt. En zeker, zulk een afschaffing der Wet
leert Paulus niet onduidelijk. ( II - VII - L4).
Deze bevrijding van de onderwerping der Wet, en, orn
zo te zeggen, vrijlating uit de slavernij verkrijgen wij,
wanneer wij door het geloof de barmhartigheid Gods in
Christus aangrijpen, die ons onbezorgd en zeker maalct
van de vergeving der zonden, door het besef van welke
de Wet ons stak en beet. (I I I - XVI I - 1 ).
Nadat nu de Heere de mens uit de afgrond des verderfs
heeft wedergebracht en voor zich door de genade der
aanneming heeft afgezonderd, neemt Hij hem. omdat Hij
hem, heeft wedergeboren en veranderd tot een nieuw
leven, aan als een nieuw schepsel met de gaven Zijns
Geestes." (I II -XVI I - 5 ).
Hierna beschrijft Calvijn dan uitgebreid, waarin dat
leven des geloofs bestaat en hoe het zich openbaart
in de gelovige. Maar laten we hierover Boston nog
het één en ander op laten merken.
,,Des mensen natuur is deszelfs vier-voudigen'staat."
Door Th. Boston; uitgave I. J. Malga - Nijkerk, 186?.
De staat van genade, of Begonnen Herstelling (IIIe staat).
,,In de geestelijke inenting grijpt Christus de zonc':rar
aan en de zondaar, van Christus gegrepen zijnde, grijpt
Hem aan; en aldus wordt zij EEN.
De mens krijgt eenverrukkend gezichtvan Christust uitnemendheid in de spiegel van het Evangelie; hij ziet Hem
als een volle, gepaste en vrijwillige Zaligmaker en ontvargt een hart om Hem te nemen voor, en in de plaats
van alles.
De Geest des Geloofs voorziet hem van voeten om tot
Christustekomen, envanhanden om Hem aan te nemen.
Wat hij door de natuur niet kon doen, kan hij nu doen
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door de genade; de Heilige Geest werkt het werk des geloofs in hem met kracht.
Zodra als de gelovige mctChristusverenigdis, iÈ Christus de zijne, in Wie alle volheid woont. Zijn zonden zijn
vergeven, de schuld daarvan is weggenomen. De verbintenis, die hem verplichtte om zijn schuld te betalen,
is vernietigd. God neemt zijn zonde en werpt ze alle
achter Zijn rug, vanwaar zij nooit weer te voorschijn
zullen komen. Zij zíjn niet alleen vergeven, maar ook
vergeten, Jer. 31 :34.
Aldus is de persoon verenigd met Christus, dat is gerechtvaardigd.
Nu is hij een vrij man. Hij is in een verbond van vrede
met Hem; en zoals eenmaal Abraham was, zo is hij ook
een vriend van God. Hij heeft een welbehagen in hem, in
Zijn geliefde Zoont
Hun consciënties zijn gezuiverd van die schuld en vuiligheid, die er tevoren op lag; Zijn consciëntie-reinigend bloed stroomt door hun zielen, uit kracht van hun
vereniging met Hem.
Zoals de Geest teuocen bij hem \Mas, om hem te overtuigen vanzonde en oordeel, zo is Zijn werk nu om hem
zijn gerechtigheidtetonen, datis in de Uitlegger Christus, zijn enige Gerechtigheid!
De zonde is in de heiligen niet geheel dood; nochtans is
zij stervende.
'Waar de Heilige Geest komt en de kracht der zondeverbreekÍ, daar is een trapsgewijze ophouding daarvan, en
een sterving daaraan in de gehele mens.
Genade isvan een groeiende natuur. In de weg naar Sion
gaan ze van kracht tot kracht. Hoewel de heilige mens
in het eerst maar een klein kind is in de genade, nochtans wordt hij verder een jongeling, een vader, ( 1Joh.
2: L3); hoewel hij eerst maar kroop op de weg naar de
hemel, nochtans wandelt hij daarna; hij loopt, hij vliegt
op met vleugelen als een arend.
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Indien daarom eenrank, geënt in een stam, nooitgroeit,
dan is dateenduidetijk bewijs, datzïj nooit met de stam
verenigd is geweest!
Als menmodder ineenputgooit, kanze daar stil in blijven liggen, maar" als men ze ín een fontein werpt, dan
werkt de springader ze er weer uit, en loopt zè weer
zo helder als tevoren.
De groeiende christen groeit gelijk-opgaande in al de
delen van de nieuwe mens, onder de gunstige invloeden
van de Zon der Gerechtigheid: gelovigen groeien als
mestkalveren, Mal. 4 :2.
Zij groeien opwaarts in hemelsgezindheid enverachting
van de wereld, want hun wandel is in de hemelen, Fil.
3:20. En zij groeien ook nedenvaarts in nederigheid en
zelfver{oeiihg, omdat zíj in hun eigen ogen minder zijn
dan de minste van alle heiligen, Ef. 3 :8; ja, de voornaamste der zondaren, 1Tim. 1 :I5; zij zijn onvernuftiger dan iemand, Spr. 30:2.
Zij zien, dat zíj niets kunnen doen, nee, niet zo veel als
iets te denken uit henzelf, ZCor. 3 :5. Zij zíen, dat zij
niets verdienen, omdat zij niet waardig zijn de minste
weldadigheden aan hen betoond, Gen. 32 : 10. Zij zíen,
dat zíj niets zijn!" - Tot zover Boston -.
**{<

Willen wij binnen het bestek van een brochure blijven,
dan moeten wij ons onderzoek gaan beëindigen.
Het is te hopen, dat wij nogtothet inzicht zullen komen,
dat wij Gods Wet verbroken hebben, Ps. 119 :126. Wij
zullen er daneerstachtermoetenkomen, dat we nog een
geweten hebben. Zolang we echter de schijn- en waantoestand vanonze ingebeelde godsdienst voorlzetten, zal
de Wet niet door de eeltlaag, die op ons geweten ligt,
door kunnen dringen. Kwamen we maar tot het inzicht
van onze werkelijke situatie; dat zou al heel wat gewonnen zijn! Maar wat is de praktijk?
Wat komt er in onze dagen al niet tot ons in de kerke86

lijke pers! Of in de vorm van ,Open Brieven" en oGetrigenissen!" Wat hoort men al niet van bewegÍngen en
opwekkingen.
Wateen adhesie-behrigingen bij zulke geschriften en wat
een hallelujah-geroep bij dergelijke aeties.

wij echter Gods lVet verbroken hebben, schiint tot
niemand meer door te dringen.
Dat

Dít zeg! Van der Groe er van:
,Gods Wet wordt verbroken, als een volk nu geheel of
ten dele begonnen is af tewijken vandeleer en dewaarheid der \ltet.

wordt verbroken, als een volk de zuivere instellingen vam de godsdienstverruerpt, of die ongevoelig
in onbmik en groot venral laat kometr, z,6, dat de godsdienst langzamerhand geheel in dode sleur en in ijdele
ceremonie verandert.
C'ods Wet wordt verbroken, als ereen algemene geringsehatting en versmading van des Heeren Wetten en Geboden in een land is, en als er allerlei snode zonden en
goddeloosheden nu op enbaa r zíin doo rgebroken.
GodsWetwordt verbroken, als dehoofden en leidslieden
des volks, instaat en kerk, en in families en huisgezinnen, zich de schending van Gods Wet niet aantrekken,
maar de zonden en overtredingen ongestraft haar gang
laten gaan.
Tenslotte is Gods Wet verbroken, wanneer een zondig
volk, tegen al Gods aanzoekingen, zegeningen en oordelen, halsstamig en onbekeerlijk in zijn boosheid doorgaat, en tot geen oprechte boete en reformatie zich wil
laten gezeggen; als het zich niet wil laten tuchtigen of
verbeteren, maar veeleer zijn zonden vasthoudt, en het
hoe langer hoe meer tegen de Heere verderft, tenvijl
het van kwaad tot erger voortgaat.
Gods \ilet

Dit is een teken, dat Gods Wet geheel verbroken is; en
dat het volk een dodelijke aÍkeer heeft van de dienst en
de vreze des Heeren. Dan ver:\Merpen zij de Wet des
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Heeren derheirscharen, en de rede des Heiligen Israëls
versmaden zij, Jesaja 5:24.
Dan is de breuk der Wet ongeneeslijk en orÍrerstelbaar;
en dan is het ook onmogelijk, dat God zo'n volk genadig
kan zijn, om ze te behouden.
Als de gebroken Wet des Heeren in een land, door de
bekering van het volk, niet kan geheeld worden, dan kan
zo'n land onmogelijk behouden worden!"
(Uit biddag>redikatie over Ps. I-tr9 :126 ).
Watwas de reactie vankoning Josia, toen de hogepries-

ter Hilkia hetWetboek in het huis des Heeren gevonden,
en de schrijver Safan hetaandekoningvoorgelezen had?
Dit: ,Het geschiedde nu, als de koning de woorden des
Wetboeks hoorde, dathij zijnklederen scheurde." 2Kon.
22:LL en v.v.
Wat deed het volk toen Ezra en Nehemia met de Levieten in het boek Lazen, in de Wet Gods, Auiaetijt en de
zin verklarende, makende dat men het verstond in het
lezen? Nehemia 8 : 1- 10.
Dit: ,Al het volk weende, als zij de woorden der Wet
hoorden." (Lees de hoofdstukhen 8 en 9 van Nehemia! ).

Omdat wij niettothet inzicht willenkomen, dat onze vaderen de leer der Wet verduisterd hebben, vervolgens
verlorenhebben doenraken en tenslotte veracht hebben,
en omdat wij niet in de schuld willen komen, terwijl wij
bouendien de leer van Gods Wet verbroken hebben, is
er ook geen rouw en gebed onder ons over onzeverregaande wereldgelijkvormigheid. (Zíe Ezra 91.

Wat lezen we in Ezra 9 bij vers 6, 7 , t3 en 15?
Dit: ,Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd
tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden
tot aan de hemel.
Van de dagen onzer vaderen af. zijn wij in grote schuld
tot op deze dag.
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En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven.
Alles is over ons gekomen, om onze boze werken, en

om onze grote schuld.
Zie wíj zijn voor Uw aangezicht in onze schuld; want er
is niemand, die voor Uw aangezíeht zoukunnen bestaan,
om zulks."

Ezra l0 : L:
,,Als Ezra alzobad, en alshij deze belijdenis deed, we-

nende en zichvoor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van
mannen, en vrouwen, en kinderen; want het volk weende
met gtoot geween."

Waar neemt men de draad van de reformatorische leer
en prediking van dominee Van der Groe weer op ? En
rfr/aar gaat men dan ook de rechte kerkelijke tucht weer
handhaven en uitoefenen ?
de Wet en tot de getuigenis."
Jesaja 8:20:

"Tot
Een levende klacht va:n de kerk was:

,,Wij hebben God op rt hoogst misdaan;
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan;
Ja, wij en onze vaadrren tevens."
(Psalm 106 :4, berijmd)

Voor ons echter geldt:
,Maar Mijn volk wou niet

Naar Mijn stemme horen;
Israël verliet
Mij en Mijn geboÓn;
tt Heeft zich andrre goÓn,
Naar zijn lust, verkoren.n
(Psalm 81 : 13, berijmd)

**
*
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Wij besluiten deze brochure met dezelfde woorden

van

Ds. Van der Groe, \Maarmee we ook de inleiding aan het

begin beëindigden:
,,Wij hebben voorzeker de minste oprechte verbetering
niet te verwachten, voor dat God eerst weer een zuiver
ontdekkendlicht met kracht en vrucht onder ons zal believen te laten schijnen."

J. Alderliesten.

Bij ons onderzoek naar
oDe noodzakelijl$eid van een werk der Wet tot ontdekking en overtuiging van uitverkoren zondaren"
maakten

wij gebruik van de geschriften van de volgende

theologen:

Johannes Calvijn

Maarten Luther
Thomas Boston
John Owen
Salomo Stoddard

Casper Olevianus
Aonio Paleario
Ralph Erskine
Thomas Halyburton
Thomas Strepard
Hugo Binning
Theodorus van der Groe

Hermann F. KohlbrUgge
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