
DE BRON TlAN ALLE VROOLIJKHEID.

VRAAG EN ANTWOORD 
'1-56.

Vraag: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van
ons Hoofd Christus?

Antrcoord: Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest in
ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven uitgiet. Daarna,
dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut
en bewaart.

Vraag: Wat troost u de wederkomst van Christus om ie
oordeelen de levenden en de dooden?

Antrooord: Dat ik in alle droefenis en vervolging met
opgerichten hoofde Hem even dezelfde, die zich tevoren
om mijnentwille voor Gods gericht gesteld en al de
vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit
de hemel verwachte, die al Zijn en mijn vijanden in de
eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitver-
korenen tot zich in de hemelsche blijdschap en heerlijk-
heid nemen zal.

Vraag: Wat gelooft gii van de Heilige Geest?

Antrcoord: Eerstelijk, dat Hij te zamen met den Yader
en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere,
dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar
geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Vraa!: Wat gelooft gij van de heilige algemeene Chris-
telijke Kerk?

Antrooord: Dat de Zone Gods uit het gansche mensche-
lijke geslacht zich een gemeente, tot het eeuwige leven
uitverkoren, door Zijn Geest en'Woord in eenigheid des
waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het
einde, vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik
daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.
Vraa!: Wat verstaat gij door de gemeenschap der hei-
ligen?
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Ántrooord: Eerstelijk, dat de Beloovigen, alle en een
ieder, als lidmaten aan den Heere Christus en al Z[in
schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten anderc, dat
elk zich moet schuldig weten, zijn gaven ten nutte en
ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreug-
de aan te wenden.

Traag: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Antmoord: Dat God, om het genoegdoen van Christus'
wille, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waar-
mede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer
wil gedenken, m&ar mij uit genade de gerechtigheid.van
Christus schenken, opdat ik nimmermeer in het gericht
Gods kome.

Gij weet, hoe het elke dag des Heeren mijn taak is, u het
woord des levens voor te houden, u voor te houden, wat de
inhoud der Heilige Schrift, wat de Heere zelve is. \rerder
hoe groot olnze zornde en ellende zijn. Ook nu willen wij u Gods
waarheid voorhouden, en dat wel allereerst naar aanleiding
van de u allen welbekende 51ste vraag van onze Heidelberger
Catechismus. Wij hebben u reeds meer over dit stuk der leer,
de leer ,,omtrent de Heilige Geest", onderwezen, maar gij
weet: het gaat met de waarheid Gods als met de vruchtboomen
in een boomgaard: al is de oogst geschied, en al zijn de vruch-
ten veilig geborgen, er zijn toch nog altijd eenige vruchten aan
de boomen overgebleven, en dit zijn dikwiils niet de minste
in geur en voortreffelijkheid. Wij lezen in het antwoord op de
50ste vraag van onze Catechismus, die luidt: ,,Sraarom w-ordt
daarbij gezeti zittende ter rechterhand Gods", het antwoord:
,,Dat Christus daarom ten Hemel is gevaren, opdat Hij zich-
zelf daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke kerk,
door hetwelk de Vader alle dingen regeert." Op deze vraag
volgt dan de 51ste, die alzoo luidt: ,,'Wat nuttigheid brengt ons
nu deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?" en het ant-
woord: ,,eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn
lidmaten de hemelsche gaven uitgiet." Onder de ,,hemelsche
gaven" verstaat de Catechismus allereerst de Heilige Geest,
voorts wat deze Heilige Geest met zich brengt, en wat tle
Apostel ,,de vrucht des Geestes" noemt. En hij wil daarmede
zegger^, dat van de geloovigen zinnen, wil en gemo€d door
deze Heilige Geest gehouden en gebonden zijn en blijven aan
de heerschappij van Gods vrije en souvereine genadc. Dit to
weten en te ondervinden is dus geen ïrucht van onzc okkcr'
maar de volheid daarvan woont in den Heere Jeztrn Ohrirtun.
gelijk Hij zelf zegt in Joh. 15 ;2: ,,lk ben do mijnelok, an AU
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zíjt de ranken: mie in Mij blijft, en lk in hem, die draagt oeel
orucht." Gelijk uit de wijnstok alle groei en bloei in de ranken
komt, zoo daalt ook in de geloovige lidmaten der gemeente van
den Heere Jezus Christus alles wat van God is; uit de vol-
heid der genade. En dit geschiedt door de Heilige Geest. Die
zendt de Heere, als Almachtige Hoogepriester en Koning. Als
zoodanig bestuurt en bewaart Hij ons ook tegenover al Ziin en
onze vijanden, duivel, wereld, zonde en dood, opdat het werk
van onze verlossing een volkomen werk zij. God, die het aan-
gevangen heeft, zal het ook voleindigen tot op de dag van
Jezus Christus.
Deze ,,dag van Jezus Christus" is de dag, als Hij zal komen
met de wolken des hemels om te richten zoowel de levenden,
die dan rïog zullen leven, als de dooden, die jaren en eeuwen
lang in de graven hebben gelegen.
Dat de Heere |ezus Christus eenmaal weder zal komen om het
eeuwige oordeel te houden, is voor cle geloovigen een zeer
vaste en zalige vertroosting, maar het is tevens een schrik-
wekkende tijding voor alle goddeloozen en huichelaars. Ach!
de waarheid, dat wij allen sterven moeten, dat rijken het vele,
en armen het weinige, dat zij bezillen, zullen moeten verlaten,
maakt weinig indruk, daar wij dit dagelijks voor onze oogerr
zien geschieden. Maar vreeselijker is de gedachte, dat ziel
en lichaam in de dag der dagen weer vereenigd zullen wor-
den, en wii zullen ontvangen naar dat in het lichaam geschied
is, hetzij goed, hetzij kwaad. O, dat wij deze ontzettende ge-
dachte toch nooit vergeten, deze gedachte, die niet te diep in
ons hart kan gegroeid zijn, die wij ook nooit te veel en te
ernstig aan onze kinderen kunnen inscherpen, opdat zij en wij
hierdoor waarachtige vreeze Gods mogen leeren, opdat wij
zouden leeren te hongeren en te dorsten naar hemelsche ver-
troostingen, en wij die heerlijke gave mochten ontvangen, die
Christus inZijn lidmaten uitgiet: namelijk de Ileilige Geest.
Waar de Heilige Geest ontbreekt, daar kan wel een verstande-
lijk geloof in overeenstemming met de leer van de Catechismus
aanwezig zijn, met of zonder een min of meer ,,evangelisch"
vernis. O, dan kan men veel en licht over den Heere Jezus
Christus spreken. Ook er van spreken, dat men hoopt zalig te
worden, ja men kan dit zelfs tot op een gewisse hoogte vol-
houden, tot op het sterfbed en voor de poorten der eeuwigheid.
Maar, de Heílige Geest, die ons overtuigt van zonde, gerechtig-
heid en oordeèI, ontbreekt nochtans bii dit alles. Omdat die
Geest ontbreekt, blijft men onder de rvet, en ziet het er met de
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vrucht des Geestes zóó erbarmelijk uit, dat de duivel alle oor-
zaak heeft om zich te verheugen orrer de verkeerde dingen, die
geschieden in het leven van zulke doode christenen, di" d"
naam hebben, dat zij leven, maar zij zijn dood. Wat den
armen mensch zoo onzeker en onvast maakt als een verdord
blad-is 4iti hrj hoopt wel in het onzekere, maar het geloof ont-
breekt. Vele zulke doode christenen hebben niettegenstaande
dit alles, veel voortreffelijks, ook kunnen zij vele goede werken
vertoonen, al zijn die ook niet van de echte stempel, zooals zij
volgens vraag en antwoord 91 van de Catechiimus moeten
zijn, namelijk niet met menschen-instellingen, maar met Gods
gebod overeenstemmende. Maar met dat alles blijft zulk een
mensch op het grondgebied der wet, en niet op dat der vrije,
souvereine genade van God. N[en moet hem gedurig met Gods
gebod en wet dwingen om zijn schuldige plicht ts doen: laat
men hem aan zichzelÍ over, dan gaat hij de verkeerde weg op.
Er is bij deze menschen p;een Heilige Geest. Om dit duidelijk
1e maken, gaat de Catechismus in de 55ste vraag, nadat hii het
werk van onze verlossing heeft uitgesproken, over tot het ge-
loofsartikel omtrent de Heilige Geest en het werk van onze
heiligmaking.
Waar waarachtige genade is, daar wordt de mensch aange-
grepen en staande gehouden midden in zijn blindheid, zonde
en dood. Hij wordt aangegrepen door de Geest der heiliging,
die hem van stap tot stap zijn zonde en ellende leert kennen.
Die Geest is het dan ook, die hem tot het eenige, alleen voor
God geldend offer brengt. Het is die Geest, die in zijn hart
Gods wil, wet en gebod schrijft. Het is de Heilige Geest, die
hem goede zeden bijbrengt, zoodal hij des Heeren rechten en
inzettingen leert kennen en daarnaar doen. Deze Geest der
heiligmaking is het ook, die het verkeerde ílc van den mensch
doodt met al zijn verkeerde begeerlijkheden en lusten. Deze
Geest is het verder, die den zondaar leert inzien, dat hij van
nature God niet liefheeft, maar geneigd is God en Zijn naaste
te haten. Deze Geest der heiligmaking werkt meer en meer
<loor in het hart van den zondaar, zoodat hij in waarheid be-
kommerd wordt van wege zijn zonden, en zijn eigen /k leert
vcrloochenen. Zoo zinkt hij in elkaar voor Gods wet en gcbod
cn wordt tot een nul, die in waarheid niets kan noch vcrmogi

- dig op genade moet drijven, v&n genade moet levell, (!n ol)
genade moet sterven. Echter in die zin, dat hij annvnngt vnn
harte de zonden te haten en te vlieden, en lust to hobllon in
alle gerechtigheid en heiligheid te leven. En ofnchrxrn zulk ccn
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zondaar wel eens tot over de ooren in het moeras zinkt, hij kan
het er nooit in uithouden; hij moet er weer uit verlost en er
van gereinigd worden.
Zoo spreekt de Catechismus over de Heilige Geest, en leert
ons omtrent die Geest, dat Hij is God, eenswezend met den
Vader en den Zoon. Van nature is een mensch dood in zon-
den en misdaden, en hij kan niets aannemen tenzii het hem
van boven gegeven worde. Zooals .de mensch van nature is,
kan hij nooit tot het ware licht komen, dan rloor den Heere
alleen. Hij kan noch tot bekeering, noch tot geloof, toch tot
wedergeboorte komen , tenzli het de Heere zelf is, die hem dit
geschonken en in hem uitgewerkt heeft. In Gods eeuwig gel-
dend woord ligt het bervijs, rlat de Heilige Geest God is, een
zelfstandige persoon, die uit eigen machtsvolkomenheid spreekt
en handelt. Nochtans ligt het bewijs van het bestaan des Hei-
ligen Geestes niet in het geschreven woord alleen, maar het
bèwijs daarvan ligt ook diep in het hart en in de bevinding
ouo óeo ieder, die het leven des Geestes heeft leeren kennen.
IIij meet, roat hij beleef d en onderoonden heeft, ,en weet daar-
om ook, dat het geen van God uitgaande kracht, maar God
zelf was, die dit alles in hem uitgerverkt heeft en uitwerkt.
Dat dit laatste bewijs uit de bevinding voortkornt en daar-
in ligt opgesloten, leert ons de Catechismus, als hij zegt: ik ge-

loof dat hij oolc mij ís gegeven. De Heilige Geest is een ga-ve,

die voortkómt uit Christus, uit Zijn heilsverdiensten, want het
is Christus alleen, die de I{eilige Geest voor Zijn gemeente
heeft verworven en aan haar schenkt' Hoe komt men er nu
toe, deze Geest te ontvangen en daaraan deel te hebben? On-
middellijk, door de genade des Vaders en de verdiensten van
Christus-. Tegelijkerfijd geschiedt dit ook middellijk door de
prediking van het evangelie. Mel o-ntvangt-alzoo deze-Ileilige
ëeest niót ah men Gods Woord, de prediking van Zijn heil
veronachtzaamt, te lui is om zich daarin te oefenen, en niet
begeert daarin onderwezen te wordenl De,Heilige--Geest en de
onáerroijzing gaan hand in hand. Het is het welbehag-en cles

Heiligen Geèstes in het verborgene te werken, zoodat degene,
die him ontvangt, het dikwijls zelf niet weet. Onmerkbaar
van stap tot stap wordt hij echter opgebouwd op het fun-
dament de" apoitelett en profeten bij het lezen en onder-
zoeken in de Bijbel ,,of deze dingen niet alzoo zijn" . En hierbij
is het den opreóhte minder te doen om zijn verstand te-vullen
met allerlei-leerstellingen en waarheden, neen, waa-r-de Hei-
lige Geest is, daar worden ook de zwaarste stukken der
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heilsleer goed en duidelijk met het hart begrepen. En zij zijn
en blijven daarom voor de voortgedreven ziel een vast fun-
dament, dat van geen wankelen weet. Als de Heilige Geest
zich aan de ziel openbaart als de Geest der tucht en der
heiligmaking, brengt Hij den zondaar daarheen, dat het hem
om den Heere zelÍ le doen is, zoodat het hem bij zijn on-
derzoek en beoefening van Gods woord daarom gaat: den
Heere te vinden als Zijn God en Zaligmaker; -- en d.at Zijn
hart en leven met dat woord in overeenstemming zij. Zoo wordt
hij des Heiligen Geestes deelachtig door de onderwijzing in de
heilzame leer. Ook is het en blijft het onze dure plicht onze
kinderen in de leer des heils te onderwijzen. Wij mogen daar-
bij niet vragen: is mijn kind wel bekeerd? En wij dwalen zeer
als wij meenen, tegenover de ons toevertrouwde kinderen om-
trent de hcilsleer te moeten zrvijgen, en hen in het wild te
mogen laten loopen, totdat zij de Heilige Geest ontvangen heb-
ben. Integendeel! Gelooft toch niet van uw kinderen, dat zij
reine onschuldige wezentjes zijn, houdt ook uzelf niet voor
heilig en braaf, maar plelooft onvoorwaardelijk, wat Gods
woord ons omtrent alle vleesch zegI. En dan zult gij ophouden
u te verwonderen, als gij allerlei verkeerdheden bij uw kind
ontdekt. Ga ook urv eigen leven na, hoe gij het er afgebracht
hebt, rverpt een blik in urv eigen boos en verkeerd hart, ziet,
hoe vervuld het dikwijls is met allerlei verkeerdheden en
huichelarij.
Als gij dan bij dit alles de ware maatstaf van Gods woord, en
de ware onderwijzing des heils aanlegt, dan zult gij ook be-
wijzen, dat het met uw zelfbeproeving ernstig gemeend is. Dan
zult gij ook tanvangen in alles naar Gods wil en gebod te vra-
gen, zoodat urv kinderen, wier oog vaak scherper ziet dan gij
meent, kunnen zien: rnijn ouders doen zelf wat zij mij voor-
houden, dus ik kan mij verlaten op hetgeen zij zeggen. Ga dus
uw kinderen lroor in alles wat goed is, wat lieflijk is, en wel
luidt. Vergeet nooit, dat het onsterfelijke zielen zijn, die aan
ur^/ zorg zijn toevertrouwd. Komt dan tot urv kinderen rnet de
ware lreilsleer, onderwijst hen daarin in alle liefde en zacht-
moedigheid, voorkomt daardoor dat uw kinderen een afkeer
van Bijbel en Catechismus krijgen en die leer.en verachtcn:
want gcloof mij, er is geen stok ter wereld, waarmedc gij G<xlr
waarhcid in uw kinderen kunt slaan. Indien de kindcrcu cr.lrltrr
op cen liefdevolle wijze in Cods woord en waarhcid worrlcn
onrlcrwezcn, indien hen gelcerd wordt: vader cn rrro(.(l(.r vr(r(r-
nan zelï dcn I'Iccre, - o! tlan trckt gcwis. rkror cn rnt:t zrrlko
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onderwijzing, de Heilige Geest in huis en harten binnen, en
werkt in de harten der kinderen, zoodat God zich sterkte en
lof bereidt uit de mond der kinderen en der zuigelingen tegen-
over de vijanden en wraakgierigen. De Catechismus zegl ver-
der: ik geloof , dat Hij ook mij gegeoen is/'Waar deze Geest
is, daar is wijsheid, daar is zelfverloochening, daar is vrede en
vreugde, waarachtige rust der ziel. God geve in Zijn genade
en ontferming, dat er velen onder ons mogen zijn, die beginnen
te vragen: is de Heilige Geest roerkelijk oolc mij gegeoen? Het
is genade, als velen het voor zichzelf niet zoo dadelijk wagen
uit te spreken, maar in twijfel gaan trekken, wat zij tot nu toe
voor een dood-natuurlijke en uitgemaakte zaak beschouwden.
Dan zullen zij zich in Gods waarheid vlijtig beginnen te
oefenen, en goed acht geven op de heilzame onderwijzing der
goede leer, en dan zal zeker niet uitblijven, dat de Heilige
Geest zijn verstand meer en meer verlicht, de wil tot Gods wil
overbuigt en genegen maakt, en het hart vernieuwt om meer
en meer uitsluitend te steunen en te leunen op de eenige grond
des heils.
Als de Heilige Geest ons in waarheid is geschonken, hoe weet
Hij ons dan te vertroosten tegenover allerlei smart en leed, ook
tegen zonden en verkeerdheid in! Waar de Geest der heilig-
making is, daar is Hij dag en nacht aan het afwasschen en
reinigen. Waar Hij dit werk aanvangt en doorzet, daar komt
hoe langer hoe meer onreinheid en verkeerdheid aan het licht.
De Geest der heiligmaking oefent echter strenge tucht uit,
maer op zulk een wljze, dat Hij tegelijkertijd de arme, voort-
gedreven ziel lieflijk brengt tot Christus' voldoening, gerechtig-
heid; - en daarenboven het oprecht geloof schenkt, waar-
mede men alleen zich deze weldaden kan toeëigenen, evenals
had men nooit zonde gehad noch gedaan, maar alle gehoor-
zaamheid volbracht, die Christus voor ons volbracht heeft.
Zoo verstaat de Heilige Geest het, u te vertroosten door u
Christus en al Zijn weldaden deelachtig te maken, en dat wel
door het geloof, dat Hij u schenkt en in u werkt. Maar ik moet
herhalen: dit geloof wordt zóó gewerkt en beoefend, dat gij
door het onderwijs, dat de Heere u laat geven, meer en meer
in Gods wagrheid wordt bevestigd, en van harte leert zeggen:
ja! dat is waar! Gods woord is de waarheid! Dan zult gij
ook 266 in uw geloof worden versterkt, dat gij den Heere
jezus Christus leert omhelzen, als de eenige grond van uw
zaligheid voor tijd en eeuwigheid, ook tegen die ure, als gij
voor Gods rechterstoel zult moeten verschijnen. Want het ge-

286

loof is immers allereerst ,,een zeker weten of kennis, wear-
door ik alles voor waar houd, wat ons God in Zijn woord ge-
openbaard heeft. Maar ook een zeker vertrouwen, hetwelk de
Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet
alleen anderen, maar ook mij vergering der zonden, eeuwige
gerechtigheirl en zaligheid geschonken zij, uit loutere genade,
alleen om de verdiensten van Christus'wille" (Vraag 21). Daar-
om heb ik niet vooraf te vragen: is Christus wel voor myn
zonden gestorven, maar eerst moet ik onderwezen zijn in de
heilzame leer., dat Christus voor zondaren is gestorven. En
eerst als ik dit weet en begrijp, zal vanzelf de vraag in mij
oprijzen: geldt dit ookmij, heb ook ik hieraan deel?
Waar de Heilige Geest in waarheid woning maakt, daar zal
het gebed der ziel dikwijls zijn: neem uro Heilíge Geest niet
oan mij, Want het is den geloovigen zelf vaak een wonder, dat
deze Heilige Geest nog niet van hen is geweken. Zij worden
echter weer getroost en opgebeurd door de leer van de Cate-
chismus, dat de Heilige Geest bij hen woont, en in eeuroig-
heid bij hen blijoen zal. En nu gij geloovige, gij pelgrim, naar
het hemelsche vaderland! Onverschillig of Srj uw weg alleen
trekt, of in gezelschap van vrou\À- en kinderen! Waar Srj ook
zijt, en gij ontmoet een vriend, die hetzelfde voorrecht ontving,
dat u te beurt viel, gij zult van zulk een medereiziger naar
Kanarin steeds dezelfde taal hooren, het zijn dezelfde ervarin-
gen, die zij elkander mededeelen, het is één weg, één hart. Eén
psalm, die zij aanheffen. Er voegt zich nog wel eens een
derde of vierde tot uw gezelschap, want de schapen van den
Heere Jezus Christus brengen allen tweelingen voort; - en
ziet! dan hebben wij opeens een kleine gemeente voor ons!
Daarom volgt in de Catechismus de vraag, ,,wat gelooft Srj
van de eene algemeene christelijke kerk" (Vr. 5a). Deze kerk
is algemeen, want deze weg, deze leer, deze onderwijzing
is de eenige ware, die bestaat in hemel of op aarde. Kom aan
de noord- of aan de zuidpool, overal zult gij dezulken vinden,
die door God zelf onderwezen en geleerd. zljn, en het zal zijn:
één Heere, één geloof , één doop. Dat is de ware kerk, en deze
kerk welft zich hoog en hooger boven ons hoofd, hoemeer gij
uw licht laat schijnen voor de menschen, dat zij uw goede wer-
ken mogen zien, en uw Vader, die in de hemelen woont, ver-
heerlijken.Indien het u daar niet om te doen is,geloof dan maar
voort in eigen kracht, en gij zult ten slotte niets doen dan dc
ware kerk afbreken, en Christus tot een dienaar der zonde
rnaken. Indien gij echter uw licht zóó voor de menn<:hun lant
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schijnen, d,at zij uw goede werken zien, dan kan het niet an-
ders geschieden, dan dat Gods kerk zich uitbreidt. Uit alle
hoeken en gaten kruipen er dan ellendigen te voorschijn, die
aan dezelfde ziekte lijden, als waaraan gij geleden hebt, en nog
lijdt. En zij hongeren en dorsten dan ook naar de vergeving
van zonden. Dat is de wijze, waarop Gods waarachtige ge-
meente wordt opgebouwd, en onverwacht verschijnt als Gods
wonderteeken, daar, waar men het niet verwacht had. Deze
algemeene kerk is ook ,,heílig". Al werpt de duivel ook al haar
ware leden in zijn zeef, en al roept hij hen hoonend toe: ,,gij
zijt schoone leden van Christss!" - het koninklijke woord des
Heeren laat zich hooren, het gaat over dat volk heen als een
stroom, en het staat afgewasschen en gereinigd. Hij schenkt
hun de zalving des Geestes, en maakt hen tot Koningen en
Priesters. Zoo is zij een gezalf de of christelijke kerk, en het is
de zalving der vrije genade van God, waarmede zij gezalfd is.
Waar deze goddelijke zalving is, daar ontbreekt het ook niet
aan liefelijke geur, en zoo komen wij tot de gerneenschap
der heiligen. Dat is ook een vrijwillige gave, rvant Gods ge-
nade is vrij en goedgeefs. Dezelfde zin werkt de Geest ook in
het hart der geloovigen, want als de Heere mij de deur des
hemels geopend heeft, zal het van die ure mijn grootste vreug-
de zijn, als zij zich ook voor anderen ontsluit. Zie, geliefden!
dat is een andere leer, als clie van den duivel. De duivel leert
ons de geheele zaligheidsleer, Christus' gerechtigheid en hei-
ligheid uitsluitend als ons eigendom te beschouwen; en de
hemel voor zich alleen in beslag te nemen. Waar echter waar-
achtige genade de heerschappij voert, daar wordt de gemeen-
schap der heiligen hooggehouden en men zegt van harte: ik
ben niets dan een arm bedelkind, ik heb leeren bedelen aan de
deur der genade, ik verwachtte niet meer dan een penning te
ontvangen, en ik kreeg een goudstuk. Hier! lieve broeder, glj
zult ook deelen in hetgeen ik kreeg. Dan weten zij nauwlijks,
dat hun barmhartigheid is geschied, maar zij beginnen uit te
deelen met ruime handen, en hebben zij kinderen, zoo zelten
zij zich met hen aan de disch van Gods woord, en vragen er
niet naar, of zij professoren zijn of niet, of zij onderwijs rnogen
geven of niet, maar zij beginnen luid Gods waarheid te ver-
kondigen en Zljn deugden te prijzen. Dan komt gewis Gods
Geest in het midden, die vereenigt vader en moeder en kintle-
ren door hemelsche banden. En gebouwd staat de kerk van
Christus in zulk een huisgezin, want de Heere Jezus heeft zelf
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gezegd: waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar
ben ik in het midden van hen.

Van deze gaven krijgt men geen kleinere of grootere voorraad
in eigen bezit, men draagt die sehat niet met zich rond maar
hij daalt steeds weer van boven, van den hemelschen Hooge-
priester en Koning, i.n wien alleen alle volheid woont. Maar
hoe vriendelijk roept Hij ons niet toe, vooral als w[i ons ledig
en ellendig voelen: ,doe u,rD mond rcijd open en Ik zal die
oeroullen" (Ps. 81 vs. 11). Als dit geschiedt, worden gewis de
gaven, die men <lntvangt, ,,gewillig en met vreugde ,,aan-
gelegd ten nutte der andere lidmeten." Vrijwillig? Ja! waar-
om niet? Want ik ben een mensch en, wie behoeÍte heeft
aan troost en onderstand, is het eveneens. Met vreugde? Ja!
want, wie zelf van harte verheugd is, gunt ook anderen vreug-
de. De duivel schept er een vermaak in, onze arme zielen
troosteloos en mismoedig te maken, en het hoofd als een bieze
op de borst te doen zinken, maar de Heilige Geest is de bron
van alle ware vreugde en vrede, en daarom worden ook de
gaven, die Hij uitdeelt, niet alleen ,,vrijwillig" maar ook ,,met
vreugde" aangelegd ten nutte der andere lidmaten.
In het allervolmaakste gebed leert de Heere ons bidden i Der-
geef ons onze schulden, gelijk ook mij oergeDen onze schulde-
naren. Als wij dit lezen, moeten wij niet het voorbeeld van
zoovelen volgen, die bij deze woorden denken of zelfs zeggen:
och, dat behoeft men zoo nauw niet te nemen! Hoe ver ztln zij
afgedwaald, die zóó spreken, want het is de Heere ]ezus
Christus, het is de mond der waarheid zelf, die gezegd heeft:
maar indíen gij de menschen htm misdaden niet Dergeeft, zoo
zal ook urcVader uroe mísdaden niet DergeDen (N{atth. 6 : l5),
Indien gij dit niet doet, en toch uw toevlucht tot den }leere
Jezus Christus wilt nemen, en Hem voorhouden: Gii o Heere!
hebt al mijn zonden gedragen aan het kruis! - dan zal Ifij tot
u spreken: Ik ken u niet! Ga eerst heen en verzoen u met uw
broeder, en vergeef hem, wat hij tegen u heeft misdreven.
Daarom volgt hier het artikel ,,Dan de oergeoing der zonden"
op het artikel van ,de gemeenschap der heiligen", Als gij na-
melijk aanvangt deze laatste in waarheid uit te oefenen, en llw
broeder zijn zonden te vergeven, dan zult gij hoe langer hrrc
meer zonden in uzelf ontdekken, ja, uw zonden zullcn worrlerr
als de haren van uw hoofd. Indien de }lcilige Gocst uw (x)gen
opent, en u door Zijn heilzame kracht doet zien, hoc hct er
juist omtrent dit punt in uw binnenste uitzict, zult gij nl
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kleiner en kleiner worden op de weg, ja, gij zult ten laatste nog
alle krachten verliezen, die gij in u zelf dacht te bezitten, en
gij zult ternederstorten van de hoogte, waarop gij meendet
reeds bijna de hemel bereikt te hebben. Gij zult, wanneer de
Heilige Geest 266 het werk der waarachtige ontdekking in u
volbrengt, u weer in de diepte bevinden, en niets meer hebben
in te brengen. Zoo rvordt het openbaar bij dit hemelsch licht,
wat er van nature in den mensch woont, en dit is de'weg,
waarop men deel verkrijgt aan ,,de verge'ring der zonden".
Bij de behandeling van dit artikel wordt er niet gevraagd: r,r'at
geooelt gij van de vergeving der zonden? Maar wel: wat ge-
Ioof t glj van de vergeving der zonden? De leer der vergeving
der zonden kornt te pas in de tijd en de ure, wanneer men met
zijn zonden te doen krijgt, in de ure dus van geestelijke angst
en benauwdheid. Daarom, wanneer grj uw zonden en ellende
hebt leeren kennen, dan komt dit artil.,el u te pas: roat gelooft
gij oan de oergeoing der zonden? Allereerst werpen wij hier de
vraeg op: is er in waarheid een vergeving der zonden? Ver-
geeft God werkelijk de zonden? Dat kunnen wij reeds op het
eerste Bijbelblad Lezeni de offerande -ran dieren, die God
Adam en Eva leerde offeren en met wier vellen Hij hen be-
kleedde, prediken het ons reeds Juide: Ja! God vergeeft de
zonde en schuld, ja, er is een rechtsgrond, op grond waarvan
God zonde en schuld vergeeft. Eigenliik is God de Heere te
heilig en te rechtvaardig, om de zonden te vergeven, maar Hij
zelf hee{t in Zijn groote ontferming en genade een rechtsgrond
gesteld, en op grond daarvan kan Hij voor de verdoemende
vierschaai der wet spreken: dezen goddelooze spreek Ik recht-
vaardig, hij is rechtvaardig, en zal rechtvaardig blijven, krach-
tens deze Mijn vrijspraak. Deze rechtsgrond is immers niets
anders dan onze dierbare Heere Jezus Christus, Hij, dien Gods
woord ,de Heere onze Serechtigheid noemt (Jer. 25 : 6). Het is
Zijn uitgegoten bloed, het is Zijn onschuld en heihgheid, e;r op
deze rechtsgrond, en daarop alleen kan God zonden vergeven,
en vergeeff Hij die ook.
De eerste vraag, die wij te doen hebben is deze: kan God
zonden vergeven? En dan: op welke rechtsgrond doet Hij dit?
Ats Sij het rechte antwoord op deze vragen door hemelsch
licht hebt ontvangen, dan hebt gij die ook recht leeren ver-
staan, en dan zal dat licht ook 266 in u schijnen, dat gij het in
uw hart verneemt: ,,geen inrooner zal zeggen: ik ben kranlc,
roant het oolk, dat daarin moont, zal oergeoing Dan ongerech-
I igheid hebben" (Jez. 33 : 24). En wederom verneemt gij bij dat
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heerlijke licht, de vriendelijke stem des Heeren; ,,miin zoonl
m.íjn dochter! u zijn uro zonden DergeDen". En nogmaals luidt
het tot ttz ,,bergen zullen roijken en heuoelen instorten' rrlaar
Míjn goederlierenheid zal oan u niet miiken, en het oerbonrj
Mijns oredes zal niet roankelen, zegt de Heere, um Ontf ermer"
$e2.54: 10). De grond, waarop Gods genade zich op zulk een
wijze aan u verheerlijkt, is de genoegdoening van Christus, het
is Zijn algenoegzame offerande, aan het kruis volbracht. Het
is alleen op grond daarvan, dat God de zonden, dat Hij mijn
zonden, <iat Hij al mijn zoncien wil vergeven. Ja! nog meer:
IJij wil ook mijn zondige aard, waarmede ik mijn leven lang
te strijden heb. nimmermeer gedenken. En dit is nog van groo-
ter belang, want men kan zichzelf nog wel eens, met een zelf-
gemaakte moed en kracht de een of andere gepleegde onge-
rechtigheid vergeven en uit het hoofd zetten, maar met zijn
zondige aard komt meln zclo spoedig niet klaar. De Catechis-
mus zegt ons echter: ,,ook mijn zondige aard wil Hij nimmer-
meer gedenken". Verstaat mij echter wel: de Catechismus zegt
geenszins, dat de Heere mijn zondige aard niet wil gedenken,
nls ik daarover niet bedroefd ben, en ik dien gebruik tot een
deksel van mrjn boosheden. Maar: o,mifl zondige aard, roaar'
mede ik mijn leoen lang te striidan heb". .Ll werdt gij tachtig
jaren oud, zult gij daar nog mede te doen hebben, ja, zelfs op
ruw sterfbed zult grj nog gewaar worden, dat deze zondige aard
in u woont, en dat gij daarmede moet strijden.
lndien echter deze vergeving der zonden geloofd wordt, zoodat
rnen het voor waar en ge-wis houdt: God heeft het gezegd!

- zal de troost dezer vergeving voorzeker niet uitblijven.
T,ij moel echter eerst geloofd worden en dan komt de troost.
Midden in deze heete strijd van het geloof zult gij niets ont-
woren, niets voor oogen hebben, dan het tegendeel van wat
Ood belooft. Het gaat er om, God voor waarachtig te houden,
r:n Zijn uitspraken te eerbiedigen. Te midden van deze strijd,
waarin de Heilige Geest zelf u gebracht heeft, zal Hij u ver-
Irorgen vasthouden, en er rroor zorgen, dat het geloof u nict
ontbreekt, dat het niei. ophoudto en, indien gij zoo strijrlt en
wrrrstelt, indien gij gelooft zonder te zien, zonder le gevttcltrtt.
zon<lcr te ondervinden, zal zeker ook cle troost nict uilbliiverr.
rul nroet grj ook lang, lang wachten. Ook v<xrr tt zttl tlc ttrt'
kornen, waarop het van uw lippen zol gehottrrl wordt'tt;
,,'k heb lang tlen Ileere in mijn dntk oerroachl ptt. llii heofl
zk:h tot mij geneigd" (Ps.40 : 1). Maar, eerst tle slriirl. tlntt rlt'
krtxrn! llcr,st moet de strijd gestredcn worden, trrrrt (hrrlx wtxlrrl
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als wapen, daarna komt de vrede, en Gods oog rust voorzeker
op zulk een moeden strijder, al wordt Hii door hem niet ge-
zien.
Indien Gods getuigenis in de bangste strijd geloofd rvordt,
ondervindt men ook, leert men ook inzien, dat men met
Iichaarn en zíel beide zondigt. Met de ziel, dat blijft helaas!
den meesten verborgen. Met het lichaam, dat ondervindt men
maar al te veel. Maar als gij nu het zuivere onderwijs in de
ware heilsleer hebt genoten, en de Heere u die leer doet be-
griipen, dan weet gij, dat gij gezondigd hebt en nog zondigt,
met lichaam en ziel beide. Maar dan hebt gij ook geleerd, dat
gij met lichaam en ziel niet van uw zelf, m&ar uws getrouwen
Zaligmakers Jezus Christus eigen zijt, niet met de ziel alleen,
maar met iichaam en ziel, niet met de onreine ziel alleen, maar
ook met het zondige lichaam. Ja! dan zal het werkelijkheid,
dan zal het leven voor u worden, vrat gij in die heerlijke zes-
en-vijftigste vraag en antwoord van onze Catechismus leest.
Daar wordt u gevraagd: ,,wat gelooft gij van de vergeving der
zonden?" en het antwoord, het heerlijke antwoord luidt: ,,dat
God, om het genoegdoen van Christus' wille, al mijn zonden,
ook mijn zondige aard, waarmede ik mijn leven lang te strij-
den heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de
gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmermeer
in het gericht Gods korne". Zoo zult gij leeren inzien, en van
stap tot stap er in bevestigd worden, dat gij niet meer van uw
zelf, maar des Heeren Jezus Christus eigen zijt, en dat God al
uw zonden, waardoor gij hel en verdoemenis verdiend hebt,
geworpeÍt heeft in een zee van genade en vergetelheid. Dan
zult gij ook deze troost leeren smakenn dat al de leden van uw
lichaam, die u dikwerf zoo onbeschrijfelijk veel smart en be-
nauwdheid veroorzaken, den Heere Jezus Christus toe-
behooren evengoed als uw ziel, ja, al moet grj in uw zwak en
ellendig lichaam zoo veel uitstaan, dat gij het haast onder geen
woorden weet te brengen, ja, al weet gij, dat dit uw lichaarn
de dood onderworpen is, en eenmaal een spijs der wormen zal
zijn, ja, al zien de leden van dit uw lichaam er ook nog zoo
afscliuwelijk uit, geen nood! o arm, aangevochten en in nood
en smarten nederliggend menschenkind! Geen klauw van
jezus Christus'kudde zal den duivel overgelaten worden; uit
het geestelijk Egypte zal er van het volk, dat zich hier op reis
bevindt naar het Kanaán daarboven, niet één verloren gaan,
noch naar lichaam, noch naar ziel. Laat het lichaam dan neder-
gelaten worden in de groeve der vertering, laat de aarde de
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lrouten woning met haar harde kluiten bedekken, ,,ik roeet dat
mijnVeriossei leeft! en dat Hij de laatste zal opstaan over mijn
g.áf"! Ja! naar vr. en antw. 57 ,,zal niet alleel mijn z-iel na dit
leven van stonde aan tot Christus haar Hoofd worden opge-
nomen, maar ook mijn vleesch, door de kracht van Christus
opgewekt zijnde, zal wederom met mij ziel vereenigd-en aan
het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gema-akt wor-
den." 'Werpt Sf van dit standpunt uit, een blik in het graf,
rlan zult gij oók gelooven ,,in het eeuwige leven". (V1. 58). De
lleere Jezus heèft gezegd: ,soie in Mii g-elooft, heeft het
eeurcigá leoerr". Ja, van het oogenblik af, dat Hij u s-taande
hield óp u* weg ter helle, en u leerde in Hem te gelooven,
hebt gíi het eeuwige leven. Dat krijgt -gij niet -ee1st, lls g1Í

sterft," maar hier kr;gt grj en bezit gij het' reeds hier in dit
,jnmmerdal. Indien gij dus met opgericht hoofd in allerlei droe-
1'enis en vervolging, àven denzelfden Rechter uit de hemelen
verwacht, die zich te voren, om uwentwil voor Gods gericht
gesteld heeft, zult gij het voor zeker en waarachtig leeren
irouden, ,,dat gelijk átj rro in uw hart een beginsel der eeuwig-e
vreugde g"oo"lt,- grj 

-rr. dit leven volkomen zaligheid zult
bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen
's menschen hárt is opgekJom-eo, en dat om God eeuwig daar-
in te loven en te prijzen" (Vr. en antw. 58).
AIs sij ,: aldus in dêze heilzame leer oefent, en die v-o6"r zeker
.,o *áa"uchtig gaat houclen, welke nuttigheid denkt gri
rlan daardoor te zullen ontvangen? Voorwaar! een zeer groote
nuttigheid! Denkt toch niet, dat de zaligheid Gods tot u komt,
ord"ir dan door Zijn Woord en onderwijzing ter zaligheid.
Daarom, houdt n* kittde"en Gods'Woord voor, onderricht hen
rlaaruit, en worstel zelf met God, opdat uw handelingen, uw
geheel gedrag in overeenstemmin-g 4oge zijn T'et hetgeen gij
ir,rt l"eit, ei 266 Gods waarheid, die gij uw kinderen voor-
houdt, zich ook moge afspiegelen in uro doen en leven.
Vcrloochen bij dit alles u zelf, opdat God de Heere zelf als het
t'cuwige licht bij u op de kandelaar sta, en maak Hem en niet
rr zelf met uw ik, tot het middelpunt van alles, wat gii zegt en
tloet. Neem deze leer aan, al voelt gij u nog zoo dom €n on-
krrndig, oefen u zelf daarin. Hierin-bevestigd worden<le, zttlt
gij dei'Heere de eere leeren geven, en Hem leeren kennen nls

iió ""o*ig 
Getrouwe en Waárachtige. Dan zult gij -tr zclf t'rr

0llc menóhen als leugenaars leeren kennen, maor den-Ilor:ro
rrls tle eeuwige onwankelbare Rotssteen, wient rverk vol-
komen is. Dan zult gij in waarheid den Heero goon vroezenr
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dan zult gij gphouden, Gods woord in twijfel te trekken, en,overvalt nood en dood u,_dan zult gij ooË 
"i.i- ""i.il" a""Heere voor te houden: ,,dit_of datïráuí CU]ïin àif'elezegd!

Gij.hebt het gez.egd i_? U- ïVoord., or, maak het nu ook maar in

tr!::{'x:ïï,[fii5!i-$,:ï'ï3ï;ï:ï:xl":::,::r*Í
pet.Z-rj1_soddelijke wil, d.r, dat men HÀ Zi;" *"o"á ooo"_houde! want daàruit blijkt, dat -àn He- vo-á" óàiÀ* 

"r,Waarachtig loudt, en dán b"h."d;ii Hí;;, ;Èï.ï" a"r"
llr:,q"d9"lijke. eigenschappen, die wil ,ó *;;-*oa, 

"urtzondei dat wii het zelve-_weten, ioven en prijzen. Ja, zoo temidden our, ,riu b"t u,r*dh"id;Ër;ijl gij -Ët É"; *;;ielt op
l"l,:","" dood, spreekt ï ij r, .,,"ij 

"" "t"ï.í"u""ais,ïr."ir"àn alleourveten u als een goddelooze verwerpen, en verdoemen. En,om de verdienste oao Christus, wille, 
"""htroou"ái*iÉiïu ,i"talle,en, maar Hij verklaart u_qok ZF;;i;;;; t"";i#len eenmede-ertgenaam van den lfeere Jezus Christus. fuant zooluidt het antwoord-op de 59ste o"uïg, ,,maar wat baat het unu of,gij,dit alles geioàft?,',,Dat ik i""Ct 

"i.t". ";;; óJ recht_vaardig b-en en een erfgenaam des eeuwigen levens.,j
Ja! dit alles schenktG;d ons met "" aooiï"i;;b"ï. Niet datura geloof dit uitwerkt. IIet geloof, op ,ich""io-"o l"r"irà"*a,brengt niets tot stand, en hei kr, ,ri-rrr"r meer de gerechtig_heid die voor God.serdt, noch u"" ,tJ-aï;;; fiit'àut"o.Daarom hebben wij- in orrre CriechisTus 

"p """.S"61, ai"luidt: ,,v/aarom zesi gij, dat gij uii;;" aoÀ" tit'*ËËïr 
"""rrt-lï{jg ziit?" het antwóord, ,,ni-et o-duiik ";;;";Ëà; iuou"_

flq1",1d Ttl-rj" geloof Gode aang-enaam b"o, -u"u" duarom,oat arreen dc senoegdoening, gere_chtigheid en heirigheid vanchristus mijn"gerctiti-sh"ia""ór God is en dat ik die niet an-cters dan alleen door het geloof aannemen en mii toeëigenen
\?"1'. Dat u, waar de *"i .' o""doerrr-t,-áË À*Ji,;";;Ë ,""chri s tus toe Eerek end wordt,_ geschied i JlÈ;"";;;;',iiii"r, r 

" 
tbloed van CÍristus, op g"ood_ï.o n"ll"oig en eeunig geldenrlrantsoen, dus niet op grond van uw s;loof, à"t Lïià"ai""Gods werk in-u, en _nietïw *""k ir, oo{minder;; ;;o;à ".ouw werken, die toc\ nooit vol ,"lià" Ëeoonden Jooïà"rr'ro""des Heeren aanEezicht., God d; H;;;; ziet echter 

"rui n"t g"-Ioof. - Maar iat is dan;.;hï;^;ari,:-ii"i Jrà"i1. a"bevende, sidderende hand van1""-uËaauu", ái" b-""ii"o .id-dert, omdat hij niet weet of t i; yàIi"t. ontvangen zal, daar hijnergens aanspraak op \a1r mak_en, maar hrj .t""tïáiËïr"a,hoe bevend en sidderànd á;;;k,ïil r;"d;. ïí;"-;;Ër,ios
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ziet, waardoor hem de een of andere gift kan toegereikt wor-
den, en hij zoo geholpen wordt. Het geloof is de in wanhoop
en vertwijfeling uitgestoken hand, waarmede een drenkeling
naar het hem toegeworpen touw pakt, dat hij toch nog niet
zou kunnen grijpen en vasthouden, zoo de Levensredder zelf
het hem niet in de hand gaf. Ik noemde het geloof, de sidde-
rende, bevende hand, maar, indien die hand ontbreekt en men
het gevaar beseft, waarin men verkeert, wordt het ook met
mond en líppen aangevat, want de arme drenkeling moet
gered worden, orndat de Heere hem gered rcil hebben door
Zijn genade. En gewis! het reddende touw zal in zijn handen
zijn op het oogenblik, dat de nood ten hoogsten top is gestegen.
Alzoo: niet om de waardigheid van uw geloof wordt gii voor
God vrijgesprok-en, maar alleen om de gerechtigheid van Jezus
Christus, want die gerechtigheid is de eenige, die voor God
geldt. Omdat dan nu de geheele zaligheid een vrij geschenk
van Gods barmhartigheid is, waarom blijft gij dan dag en jaar
van verre staan? O, neem toch uw dierbare Bijbel ter hand, en
sla ciaar Gods waarherd op. Zoo gij niet gelooft, wat daarin
staat, gaat gij verloren, niet omdat gij een afschuwelijk zon-
daar zijt, maar omdat gij niet gelooft, dat God waarachtig is.
O, neem toch Gods woord ter hand, lees dáárin, dat is de weg
om Gods barmhartigheid en genade ook voor uzelf te leeren
kennen en begrijpen. En zoo glj u daaraan vastklemt, als de
drenkeling aan het reddende touw, dan zult ook gii op Gods
tijd de vriendel.ijke stem vernemen, die u toeroept: gii áult het
alles hebben, o mijn kind, wat voor u bereid is in de hemel en
wat daar voor u wordt bewaard!
Hoe vaak is het ons niet als een droom, wanneer dit of dat
weer is volbracht, dit of dat tijdperk weer is afgeloopen. O,
moge de tijd van genade en barmhartigheid niet voor u zijn
vervlogen, als de doodsure voor u gekomen is. Moge God de
I{eere u de Geest der genade schenken! Volgt het voorbeeld
der kinderen na, die vlijtig leeren voor de catechisatie en dunkt
uzelf toch niet verheven boven uw dierbare Bijbel, uw heer-
lijke Catechismus! Zoo ntlt Sli ook leeren inzien, op welke
wijze wij Gode dankbaar moeten zijn. Dan zullen wij leeren
verstaan, dat de boomen, die wij geplant hebben in onze eigen-
wijsheid, zonder dat Hij het ons bevolen had, voor ons in
kastijdende roeden zullen veranderen. Als wij ons echter in
onze huizen met de kinderen op de schoolbank zetten en vlijtig
in Bijbel en Caiechismus lezen, dan zal ook de vreeze Gode in
onze harten binnentrekken. Dan zullen wii verbroken cn ver-
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lrijzeld heen zinken voor Gods 'woord! Indien men zoo ellen-
dig terneer ligt, komt cok in het hart het gebed opr ,p God,
wees mij zonflasl g^enadig-. Dan blijft -err- om geiade bede-
len, maar -dan gee_ft de Heere ook overvloedij, zoodat er
vrucht gezien wordt, vrucht des Geestes te middeí der ellende.
Zoo leert men telkens wee_r, hoe het geheele geestelijke leven
ee_n opstijgen en weer nederda]en is, van de kenáis onzer
ellende tot die der verlossing, maar niet minder tot de kennis,
hoe men God voor zylke_verlossing zal dankbaar zi;n. Àls me'
dan soms meenl volleerd te ziin, ài"t -",, ptotseling, dui ,'re,,
weer van voren af beginnen moet! Amen.
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HU NEEMT AT7' HET MIJNE ,,.,

VRAAG EN ANTWOORD 
'1 

EN 53.

Vraag: Wat nuitigheid brengt ons deze heerlijkheid van
ons Hoofd Christus?

Antmoord: Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest
in ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven uitgiet. Daar-
na, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden be-
schut en bewaart.
Vraag: Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Ántruoord: Eerstelijk. dat Hij te zamen met den Yader
en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere,
dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar
geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

,,'Wat gelooft gij van de Heilige Geest?" Zoo luidt een der
meest gewichtige vragen van onze Heidelbergsche Catechis-
mus. En het antwoord, uit het leven en naar de waarheid, is
dit: ,,Eersteliik, dat Hij samen met den Vader en den Zoon
waarachtig en eeuwig God is; ten andere, dat Hij ook aan mij
gegeven is, opdat Hrj -rj, door een oprecht geloof, Christus en
al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste, en bij mij eeuwig
blijve" (Vr. en antw. 5t). - Met deze vraag en dit antwoord
hangt ten nauwste samen de vraag: ,,Wat nuttigheid brengt
ons nu deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?" alsmede
het antwoord: ,,Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest in
ons, Zijn lidmaten, de hemelsche gaven uitgiet" (Vr. en antw.
5t'),
Wij kunnen deze vraag nooit te dikwijls doen, en wij moeten
daarop, zullen wij zalig worden, het antwoord kunnen govcn,
dat de Catechismus geeft. Want met recht schr[ift cen Àpmlcl:
,,Zoo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt IIem
niettoe" (Rom.8:9b).
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