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/,ond.ag 7

Vraag 20:'Worden dan alle mensen door Christus zalig,

gelijkzij doorAdam zijn verdoemd geworden?

Antwoord:Neenzij (a), maar alleen degenen, die Hem door
een waar geloof worden ingelijfcl en al Zjn weldaden
aannemen (b).

( ictuigenissen der Schrift
t '7.ouehn Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven
l,inderen Godsteworden, (namelijk) die in Zijn Naam gelouen'Qoh.
I : l2). En: 'Die in dzn Zoon geloofi, díe heefi het eeuwige huen; maar
rlic de n Zoon ongehootza:rm is, die zal het leven niet zien, maar de

rrxrrn Gods blijft op hem (Joh. 3:36).
It. 'Door Zijn hennis zal Mijn Knccht, ,lz Rechnaardige, uclen rechtvazr-

lig mahen, want Hij zal hun ongereótigheden drageri (Jes. 53:11).
'Kwt den hon, opdat Htj nict toorne m gij (op) den weg aetgmt
w:uure€r Zijn toom Ín:rar een weinig zou ontbranden. lYelgelubalig
nijn albn die op Hem betrouunn' (Ps. 2:12). '7n enige der takken
;rliqctrroken a)n, en gj, t* wildz offioomzijnde, in derzelver (plaats)

ni j t ingeènt en dzs uorteb en dcr uettigheià des o lijftooms mede dzelachtig
r.ijt gcworden (Rom. llzl7). 'Zo roem niet tegen de takkeri enzovoon
( vs. I 8 ).' Zij zij n do o r o nge h of afge b ro h en, en gij s aat do o r h e t ge b of Zijt
rrict hooggwoelende, maar wees' (vs. 20). ''Want ook ons is het
I ivrrrgelie verkondigd, gelijk als hun; maar ha utoord dcr prcdihing dzed

lnm geen nut, dcuíl het met ha gehofnia gemengd was in degenen die
lrct gchoord hebben.'Want utij dic gebofd hebbm, gaan in dz nst, gel$k
I lii gczrgd heeft:7n heb Ik dan gezworen in Mijn toom: Indien zij
rrrllcn ingaan in Mijn rust!' (Hebr. 4:2,3). En: 'Maar wij zijn niet aan

lilltncn die zich onttrehken ten uerdtrae, mazrvandegenen die gebuen

rot lrhoudznis dn ziel'(Hebr. 10:39).

Vruag 2l: Vat is een waar geloo0
Anhuoord: Een waar geloof is niet alleen ee n stellig weten of kennis,
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waardoor ik alles voor lryaarachtig houd, rfir'at ons God in Z\n
'Woord geopenbaard heeft (a), maar ook een vast vertrouwen (b),
hetwelk de Heilige Geest (c) door het Evangelie (d) in mijn hart
werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid (e)van God geschonken is, uit
louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil ().

Getuigenissen der Schrift
a. 'Het geloofnu is een uaste grondder dingen die men hoopt, (en)
een beuijs der zaken die men niet ziet. Door het geloofuerstaan taij,
dat de wereld door hettVoord Gods is toebereid , alzn darde dingen
die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden'
(Hebr. 1 l: l, 3). 'Gij gehort, dat God een enig (God)is,.gij doet wel;
dt duiuelen geloven het ook, en zij sidderen (Jak. 2:19).
b. 'De rechtuaardigheid Gods d.oor het gehof uan Jezus Christus, rot
allen en over allen die geloven; wanr er is geen onderscheid' (Rom.
3:22). En: '\íij dan gerecltnaardigdzrlnde uit het gelooí hebben
vrede bij God door onzen HeereJezus Christus' (5:1). En: 'Met het
hart gelooft men ter rechryaardigheid' ( I 0: I 0).'Ik leef, (doch) niet
meer ik, maar Christus leefi in mij enhetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leefik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefuhad heefi en
Zichzelvenvoor mij overgegeven heeft' (Gal. 2:20). 'In Denwelken
utij hebben de vrijmoedigheid en den toegang rnet aertrouwen door
het geloofaan Hem' (Ef, 3:12). 'Maar dat hij (ze) begere in geloof,
n iet naijfe hndz' (Jak. | :6).
c.'Zaligzijtgij, Simon Bar-Jona, wanrvlees en bloed heefiu (dat)niet
geopenbaard, maar MijnVaderDie in de hemelen is' (Matth.16:17).
'Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het
Koninkrijk Gods niet ingaan (Joh. 3:5). 'Niemand kan zeggenJezus

den Heere (te zijn), dan door den Heiligen Geesr' (l Kor. I2:3).
''W'ant u is uit genade gegeuen in de zaak van Christus, niet alleen ia
Hem te gelouen, maar ook voor Hem te lijden (Filipp. 1:29). En:
'Dewijl wij nu denzelfclen Geest des geloofhebben (2 Kor. 4:13).
d. 'Gaat heen in de gehele wereld, prediht ltet Euangelie allen
lceaturen. Die geloofd z,al hebben en gedoopt zd, zijn, zal nlig
utorden' (Mark. 1 6: I 5, I 6)'Een zekere vrouw, mer name Lydia een
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purperverkoopster van de stad Thyadra, die God diende, hoorde
(ons); welher hart dz Heere heefi geopend, dxzy acht nam op hetgeen
van Paulus gesproken werd' (Hand. l6:L4). 'Het is een hracht Gods

rot zaligheid, een iegelijk die gelooff (Rom l:16). 'Zn is dan het

,qcloof uit het gehoor, en het gehoor door het 'W'oord Gods'(10:17).
'7.o heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der predikin gzalig
tc maken die geloven' (l Kor. I:2L).'Voorrs, broeders, ik maak u
lrckend het Euangelie, dat ik u verkondigd heb, hewelk gij ook
ildngenormenhebr, in heauelh gij ook staal (15:l).
c. 'Maar de recltnaardige zal uit het geloof huen; enzn (iemand) zich
onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behageri (Hab. 2:4; Rom.
I : l7; Gal. 3: I 1; Hebr. 10:38). lezus hun geloofziendz, zeidzw den
g,craakte: Zoon, zijt welgemoed; uut zonden zijn u uergeuen'(Matth.
9:2). ''\íij dan gerechwaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede
bijGod dooronzen HeereJezus Christus' (Rom. 5:l).'Hergeen ik
nu in het vlees leeí, dat leef ik door het geloof des Tnons Gods, Die
mij liefgehad heeft enZichzelven voor mij overgegeven heeft' (Gal.
2:20b). 'Ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en
in Hem geuonden taordz, niet hebbendzmijn rechnaardigheid, dieuit
tlc wet is, maar die door het gehof uan Chistus zs, (namelijk) de
rcchwaardigheid, die uit God is door het geloof' (Filipp. 3:8, 9).
ll '\íant zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid
( iods, en uordzn om niet gerechnaardigd, uit Zijn genadt, door d"e

u c r lo s s i ng, die i n C h r is tus le zus is' (Rom. 3 :23, 24) .' W'erende, dat de
mcns niet gerechnaardigdwordt uit de werken der wer, maar door
het geloof uan Jezus Christus' (Gal. 2:16). 'W'ant uit genadz zit gi
mliggeworden door het gehof, en datniet uit u, het is Gods gaue'(Ef .
2:ti).

Vraag 22: 'Wat 
is dan een Christen nodig te geloven?

Ánfiaoord: Al wat ons in het Evangelie beloofcl wordt (a),hewvelk
ons de Artikelen van ons algemeen en ongerwijfeld Christelijk
gcloof in een hoofdsom leren.

(lctuigenissen der Schrift
ir. '(laat dan henen, ondtrutijst al dz uolhen, dezelve dopende in den
Nrtrm desVaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen
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ondcrhouden alhs uat Ih u gebodzn heb'(Marth. 28:19), 'Deze zijn
gescltreuen, opdat gij gelooft, datJezus is de Christus, deZone Gods,
en opdat gij gelouende het leuen hebtin Zijn Naam (Joh. 20:31).

Vraag 2j: Hoe luiden die Artikelen?
Annaoord:

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des

hemels en der aarde.

2. En in Jezus Christus, Zljn eniggeboren 7,oon, onzen Heere;
3. Die onwangen is van den Heiligen Geesr, geboren uit de

maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestor-

ven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. Ten derden dagewederom opgestaan van de doden;
6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des

almachtigen Vaders;

7. Yanwaar Hij komen zd. om te oordelen de levenden en de
doden.

8. Ik geloof in den Heiligen Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk; de gemeen-
schap der heiligen;

10. Vergwing der zonden;
I l.'Wederopstanding des vleses;

12. En een eeuwig leven.

lnleiding

()pmerkelijk is het, dat toen God de eerste wereld om der zonden
wilwilde verderyen, Hij gelastte een ark te maken, waarin Noach
cn de zijnen moesten ingaan om behouden te worden; terwijl al

tlcgenen, die daar buiten bleven, hoe zij in de nood ook aan de ark
bleven hangen, vergingen. Toen God een verdervende engel zond,
om al de eerstgeborenen in Egypte te doden, waren het die alleen,

die op de beide zijposten van hun deuren bloed gesprengd hadden,
tlie van de slaande engel vrijgingen. Kwamen er vurige slangen, die
door het bijten de kinderen Israëls een dodend vergif toebrachten,
die alléén werden genezen, die op de koperen slang zagen.

hlvenzo is het ook hiea mijn geliefclen! Getoond hebbende, dat God
uit kracht vanZ\n wraak-vorderende gerechtigheid straffen zal en

Ínoet, zo hebben wij u ook voorgehouden, dat God zo rijk in
barmhartigheid is, dat Hij een weg zonder de minste ontluistering
van enige Zijner deugden en volmaaktheden, uitgevonden heeft,
waarin Hij, door het schenken van Z\n 7,oon Jezus Christus aan

ons tot wijsheid, rechwaardigheid, heiligmaking en verlossing, ons

van de straf bevrijden en ten leven brengen kan. Nu komen wij om
u vervolgens te tonen, dat, zullen wij behouden worden en de straf
ontgaan, wij een aandeel aan Christus moeten hebben; dat Zijn
lrloed onze consciëntie, door dat daarop te sprengen, van dode
werken moet reinigen, en dat wij op Hem moeten zien en alleen op
Hem steunen. Dit zijn de stukken, die wij nu verklaren moeten in
tleze Zondag, waarin wij twee zaken hebben, waarmee wij ons

moeten bezighouden.
Vooreerst moeten wij u tonen taie, en uie alleen zaligutordzn zullen,
rramelijk die Chrisns d.oor een uu(u geloof wordziingelijfd, enzo-

uoort, iÍr de 20ste vraag en het ann^roord.
'lbn tweede moeten wij van dar oprecht geloofzo spreken, dat wij u
dc natuurdaarvan en de uoorwerpen,waaÍomtrent het werkzaam is,

vcrtonen, in de 2lste, 22ste en 23ste vragen met de antwoorden.
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Wrhkring uan Zondag 7

\(lij hebben in het verklaren van de leer der verlossing uw
christen-aandacht in de voorgaande Zondag voorgehouden de

grondslagen en het fundament, waarop deze leer rust. Nu moeten
wij overgaan om u te tonen, hoe wij dz uerlossing, door Christus
t)ertuoraen, deekchtig worden gemaaht, namelijh door dz hrachtige

toepassingdaarunn aan ons door de Heilige Geest Die het geloofin onze

harten werhende, en ons daardoor met Chrisns uerenigendz in onze

hrachtdadige roep;ng, aldus teweegbrengt, dat wij dadzlijh in het bezit
gestelduorden uan, en een dadelijh enpersoonlijh eigendorn ontaangen

of hrtjgen aan Christus en aAn al Zijn ueldaden, Gelijk het verhan-
delen van dit stuk zeer noodzakelijk is wegens het grote belang, dat
wij daarbij hebben, aangezien niemand ooit zal zaligworden, tenzij
hij de verlossing, door Christus verworyen, deelachtig wordt
gemaakt, door de krachtdadige toepassing daarvan aan hem door
de Heilige Geest, zo is ook deze srof, hoewel inzichzelf zeer klaar en

cenvoudig, bijna een van de moeilijkste geworden, door de ge-
neigdheid die in een ieder is, zo buiten als in de kerk, om de zuivere
leer der genade te verdonkeren, en om genade en werk zo ondereen
te vermengen, dat het werk raim zoueel deel heefi, om dz toepdssing

der uerlossing te uerkrijgen, ab de genadz.'Síij zullen, om uw
christen-aandacht in dezen tot lering en opscherping in de oude
leer der hervorming te sffekken, znHaar als het enigszins voor ons
doenlijk is, deze Tnndagzoeken te verklaren.
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l. De zaligmakende genade is persoonlijk

Eerst wordt ons voorgesrcld wie, en tuie alhen, met uitsluiting uan

alle andzren, zalig zullen worden; in vraag 20 met het daarop
gegeven antwoord. Hier zullen wij eerst letten op de uraag zelf,
waaromtrent er enige zaken zijn, die wij u voorstellen zullen.
Het schijnt dat onze godgeleerden deze vraag voorstellen, niet
alleen om een zachte overgang te hebben om van de toepassing der
verkregen verlossing te handelen, maar om een bedenking, die in
het gemoed kon opkomen, weg te nemen door een goede oplossing
daarvan te geven. \íij hebben namelijk in het voorgaande geleerd,
dat door één mens de z,onde in dc wereldgekomen is, en door de zonde
dz dood, en dat dzze is daorgegaan tot alle mensen, omdat wij alhn in
die ene, ab ons aerbondshoofd, gezondigd hebben. Nu zijn wij ook
begonnen van de verlossing te spreken en hebben u getoond, dat
die teweeggebracht is door Christus Jezus onze Heere, Die als de
tuteedz Adam uoor al Zijn uinerhorenen in het genadeuerbond
gettordzn is tot wijsheid, rechnaardigmahing, heiligmahing en uol-
homen uerlossing. Nu kon het wellicht bij iemand opkomen te
denken dat de verlossing, door zulk een heerlijk Persoon teweegge-
bracht, zich immers zover als de ellende behoorde uit te suekken;
vooral als men niet recht aanmerkt het grore onderscheid dat er is
tussen de verbondshoofclen en de verbonden, waaruit het verderfof
de verlossing voorwloeien. Maar omdat we daar al uiwoerig over
gesproken hebben, gaan wij dat, en ook het oude gevoelen van
Origenes voorbij, die stelde dat alle mensen, ja, zelfs de duivelen
zullen zdig worden, welke stelling als zeer waarschijnlijk door de
hernhutters wordt opgegeven.

Door de wijze van voorstellen ziet u, dat er niet opzettelijk gevraagd
wordt over de uitgestrektheid van de dood van Christus, als de

tweede Adam: of Hi uoor alle rnensen gestoruen a en of Hij alleen
maar gestorven is uoor dz uituerkorenen. De reden waarom onze
godgeleerden dat stuk hier niet opzettelijk behandelen, is, mijn
geliefden, uit de stand van zaken, destijds in het Duitse rijk, af te
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lciclen. De hervorming gaf aanleiding tot een grote oorlog tussen de

roomsgezinde en de protestantse vorsten, en hun onderdanen.

Maar eindelijk, vóór het opstellen van onze Catechismus, werd er

ccn religie-vrede tussen de oorlogvoerende partijen gemaakt, waarin

lllcen, met uitsluiting van andere, die van de Augsburgse Confessie

bcgrepen werden. Nu was Luther voor de algemene genade, gelijk
bckend is. Derhalve om in die vrede, zo veel mogelijkwas, te delen

in de srand waarin de zaken destijds stonden, hebben de opstellers,

z,o min als mogelijk was, de luthersen willen ergeren, en vooral toen

clkaar tenminste willen verdragen. Er was immers hoop, dat men

dc onderlinge verschillen door een verdrag zou kunnen afdoen'

Vandaar is het, zo het ons toeschijnt, dat hier niet opzettelijkvan de

rlgemene of de bijzondere genade gehandeld wordt. Evenzo werd
om andere redenen vraag 80 en het ant'woord in de eerste drukvan
de Catechismus niet gevonden.

De uitgesnehtheid uan Chrisai dood
hlvenwel, mijn geliefclen, moeten wij bij deze gelegenheid van de

uitgestrektheid van Christus' dood spreken, dewijl het een stuk is

van zeer groot belang, en u/aarover hevige twisten geweest zrjn en

nog zijn. De gevoelens zullen wij voorstellen.
De pelagianen en halve pelagianen, van welker opkomst wij
gesproken hebben, leerden dat Christus onze Heere Zijn dierbaar

bloed uergoten heefi en gestoruen was uoor het gdnse Tnenselijhe geshcht,

niemand uitgezonderd. Dit blijkt uit de brief van Prosper aan

Augustinus, en deze leer is na die tijd zo doorgedrongen, dat
Hincmar inzijn brief aan paus Nicolaiis als een van de gruwelijke
ketterijen van Gottschalk opgeeft, dat die leerde dat Chrisns Zijn
dierbaar bloed niet uoor alle rnewen tot hun uerlossing uergoten ltad,

maar alleen uoor degenen die nlig wordcn, dat is voor de uiwer-
korenen.
In de roomse kerk is groot verschil over de uitgestrektheid van de

dood van Christus. Terwijl de jezuïeten met al hun macht de

ketterij van de hele en halve pelagianen, dat Christus voor allen

gestorven is, staande houden, en dus een algemene genade leren,

leert daarentegen Janse nius, dat Chrisns alleen gestoraen is aoor de
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uituerhorenen, die ooh zalig utorden, zoals dit in zijn Augustinus
(boek 3, hoofclstuk 20) door hem geleerd en verdedigd wordt. Ook
in zijn Catech ismus, vraag 65.
Dat Luther en de zijnen leerden dat Christus voor heel het
menselijk geslacht gesrorven is, blijkt duidelijk uit hun symbolische
boeken.
Een ieder, wie de godsdienst ter harte gaat, behoorde te weten welk
een twist er over deze zaakontsraan is russen de rechzinnigen, de
contraremonstranten en de remonstranten, en hoezeer de vrede der
kerk daardoor verstoord is, totdat eindelijk in de Nationale Synode
te Dordrecht de waarheid over de leugen gez,egepraald heeft.
Daartoe behoorde men zorgvuldig te lezen de Handelingen uan dt
Dordtse Synode; de Histoie uan Tïiglandt een boek, dat goud waard
is, en Jacobus Leidekker, De eer en leer uan dz Dordxe Synodt tegen
d.enJongen Brandtuerdzdigd. En zo iemand de middelen niet heéft,
om die boeken aan te schaffen, noch tijd genoeg kan vinden wegens
zijn beroep, prrjzen wij het treffelijlc werkje van Fruyti er, De
worsteling Sions, ten sterksre aan. Ieder behoorde dit als een
huisboekje over deze stof te hebben, om de kinderen de daarin
voorkomende zaken in te prenten, opdat z.evenhun jeugd af een
afkeer mochten hebben van de remonstrantse dwalingen.
'ï?'at 

de remonsrranten in dezen leren, zullen wij u uit hun geschrift
over hun tweede artikel, ter Synode van Dordrecht de lOde
december anno I 6l 8 overgeleverd, voorstellen:

l. De prrjs dcr aerlossing (zeggen zr), die Christus aan Zijn Vadzr
opbracht, is niet alleen in en door zichzelf genoegzlxam om het ganse
menselijhe geslacht te uerlossen, maar is uolgens het besluit en dc tail uan
God de Vader opgebracht uoor het gehele menselijhe geshcht, en uoor
een ieder uan die: mdat niemand door dat besluit, uan deel te hebben
aan dz uruchten uan Christus'dood, uitgesloten is.
2. Door dz uerdiensten uAn Zijn dnod, heefi Chistus het ganse
menselijhe geskcht met God de Vader uerzoend, opdat dz Vader,
be h oudens Zij n rec h naardigheid, orn C h ristus' aerdiens ten een n ieur.,
aerbond der genade met dz zondaar in zichzelf uerdoemelijh, zou
hunnen en willen oprichten.
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.1. Hoewel Christw aoor alhn en een iedzr gestoruen is, en dz

uerzoening met God en de uergeuing dtr zonden uerdiend heefi, hrijgt
et'hter niemand, uolgens d.e aard aan dat nieuute uerbond, deel aan dz

u,eldaden, die Christus d.oor Zijn dood uerdiend heefi, dan d.oor het

Krlooí en niemand utordt de zondzn aergeuen, totdat hij dadelijk in
Ohristus geloofi.

'/.o zietu dat zij stellen:
[)lrt Christus' dood niet alleen genoegzaam is in zichzelf, om God
mct het ganse menselijke geslacht te bevredigen, maar dat Hij,
volgens Gods besluit, voor allen en een ieder in het bijzondeS

gcstoryen is. Dat Hij daardoor verdiend heeft niet alleen de

vcrgeving der zonden, maar daarenboven een nieuw verbond,
waarin God met de zondaar handelen kan, om hem de vruchten
van Christus' dood, op voorwaarde van het dadelijke geloof in
(lhristus, deelachtig te maken.
I)at Hij zowel Zijn kostelijk bloed gestort heeft tot een prijs der

vcrlossing voor degenen die verdoemd worden, als voor degenen

die zalig worden. Voor Judas de verrader evenzee! als voor Paulus

rlc apostel der heidenen.
l)at niemands behoudenis door de dood van Christus op zichzelf
verzekerd is, maar het verkrijgen van de weldaden van dat nieuwe

vcrbond blijft gehecht aan de voorwaarde des geloofs. Het zou dus

kunnen gebeuren dat niemand ooit deel daaraan zou lrijgen, en dat
dus Christus Zljn bloed tevergeefs gestort zou hebben, omdat er

geen vaste grond is waarop het rust, dat iemand hieraan deel zou

krijgen. 'Want als deze grond in onszelf is, dan moeten wij
bcdenken, dat als het mogelijk is dat een enkeling geen deel krijgt
aan die verlossing, welke voor allen evenzeer volgens Gods besluit
is opgebracht, het dan evenzeer mogelijk is dat niemand daar deel

rran kan krijgen, tenzij dat er een onwrikbare grond is, waarop het
dcel krij gen onveranderlijk vastgemaakt wordt.
[)at Christus niet het geloofvoor de uiwerkorenen verdiend heeft,

maar alleen een nieuw verbond volgens hewelk God hun de

weldaden, als zij geloven, op hun dadzlijh geloofschenkt. Maar hoe

z,ij dit geloofzullen krijgen, moeten zljtoezien,want Christus heeft
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het geloof of de werking daarvan door Zijn Geest niet voor hen
verdiend.
Dat zij stellen dat wij niet anders krijgen, dan de urucltten van
Christus'verdienste, niet dz uerdienste zelf
Dat wij de verlossing door Christus v.*o*.n niet deelachtig
worden gemaakt, rordar wy dadelijh gelouen, dat is, dadelijk het
geloof oefenen. Velke geloofsdaad dan ons, ds onze evangelische
gerechtigheid, znlf toegekend wordr, volgens de inhoud van het
verbond der genade, gelijk zij het begrijpen.
Uit dit alles kan iemand, die de hervormde leer versraar, zien, dar
men de leer der genade ten enenmale ondermijnt, en dat uerh en
genadz met elkaar vermengd worden. Mijn geliefclen, zo u let op
deze stukken, die wij als remonsilAntse dwalingen hebben opge-
geven, en de leer van velen daarbij vergelijkt, dan zult u zien, dat
velen in de grond der zaak niet anders leren, en dat hun praktijk
geheel op deze gronden rust.
Helaas, mijn geliefclen, het bedroeft ons dat wij het zeggen moeren,
dat nadat de rechtzinnige leer van Gods 'Sl'oord 

was vastgesteld,
anno 1619 in de Synode van Dordrechr, er enigen uit onze eigen
schoot opgestaan zijn, die uir een verkeerd begrip van Gods
mensenliefde, en uit een zeer onvoorzichtige begeerte om licht en
duisternis, God en Belial, rernonstrdnten en contraremonstrítnten
met elkaar te verenigen, gans niet recht staan in hun gevoelen
aangaande de uitgestrektheid van Christus' dood. Zijleren name-
lijk dat God, uit Zrln oneindige mensenliefcle, Christus in de
wereld gezonden heeft, om de zaligheid voor allen en een iegelijk
van Adams nakomelingen te verdienen, onder voorwaarde van
geloof; en dat Christus onder die voorwaarde des geloofs voor allen
in het algemeen en voor ieder in het bijzonder, de zaligheid
verdiend heeft, hoewel niemand de kracht en vruchten van Zijn
dood deelachtig gemaakt wordt, dan die, wie God besloten heeft
dat zaligmakende geloof te schenken, en in hun harten re werken
door Zijn Heilige Geest.
Zij stellen dus, dat Gods besluit om Christus in de wereld te zenden
om te sterven, en om door de verdienste van Zijn dood al de
beletselen, die de zaligheid van de zondaar in de weg sraan, v/eg re
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ruimen, opgevat moet ïvorden als voorafgaande aan het besluit der
vcrkiezing. En dat in dit besluit, dat Christus door Zijn dood de

beletselen van des zondaars zaligheid zou wegruimen, de zaligheid
van de een boven de ander niet bepaald is, maar de zaligheid van
nllen evenzeer beoogd is geworden. Dat wil zeggen, niet hun
cladelijk zalig worden, maar de mogelijkheid daarvan, door een

voldoening teweeg te brengen, waardoor Gods gerechtigheid zo

z,ou voldaan worden door Christus' dood voor allen, dat de beletsels

weggeruimd zijnde, God een open deur ter zaligheid voor een ieder
stelt. En dat Hij een nieuwverbond opricht, waarin Hij op beding
van het geloofl, als de voorwaarde daarvan, de zaligheid aan een

ieder die gelooft, wil schenken. En dat, opdat niemand hiervan
verstoken zou blijven, er een algemene roeping is aan allen door de

werken der schepping en de verkondiging van het Evangelie. Maar
dat Godvoorzagdxnoch allen, noch iemandvan dezen, wegens de

boosheid van hun hart en de verkeerdheid van hun wil, die
algemene roeping zouden beantwoorden, of daaraan gehoor-
zamen. Dat God daarom besloten heeft in Zijn besluit van
predestinatie, dat ondergeschikt is aan het voorgaande, enigen het
geloof waardoor zij gewisselijk in Christus geloven, en dus aan de

voorwaarde beantwoorden zullen, te schenken. En de anderen, die
zulk een kostelijke gelegenheid gehad en die verzuimd hebben, in
hun ongelovigheid te laten liggen, en hun oordeel en verdoemenis
dus te verzwaren, aangezien zry op hun zaligheid, welke door dat
voorgaande besluit en de algemene roeping mogelijkwas, geen acht
gaven.
Ziedaar, mijn geliefden, met deze allen heeft de hervormde kerk
een groot verschil, van het uiterste gewicht en aangelegenheid.

Sedert de tijden van Camero, Mozes Amyraldus, Testardt, Ballei.is

en andere Franse godgeleerden, heeft de hervormde kerk echter
enigen in haar eigen schoot, die afwijken van de gewone leer der
kerk, op Gods \7oord gegrond, waardoor gekomen is dat vele

Engelse godgeleerden, gelijk Baxter, 'S7illiams, enzovoort, de leer
der Fransen aangaande de algemene genade hebben omhelsd, met
verwerping van de leer der bijzondere genade. En sedert enige jaren
'zijn er enigen in onze kerk en in sommige hogescholen gekomen,
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die hun leerlingen de leer der algemene genade op Franse wijze

instampen, waardoor deze openlijk op de kansels hier en daar

geleerd wordt. Meer heimelijk en ingewikkeld door sommigen, en

door anderen meer openbaar, door de leer der bijzondere genade

met stoute kaken te verwerpen, en die der algemene voor te stellen,

tot zeer grote ergernis van degenen, die de waarheid ter harte gaat.

En wij weten dat in verschillende provincies van dit gezegend

vaderland de vromen zuchten, en de natuurlijke mensen en allerlei

soort van vrijgeesten, welker getal altijd het grootst is, juichen en

zich verblijden, in hoop en verwachting van de herleving van

Arminius' veroordeeld gevoelen.

Bijnndere genadz

Nu komen wij tot het antuoord, waarin de leerling ontkent: Neen.

Vij zullen uvoorstellen, wat een gereformeerd lidmaat in zijn hart

gevoelt aangaande de uitgestehtheid uan de dood en dz uerdienste uan

Chrisas Jezus onze Heere, Die ons uan God geuordcn is tot u''ijsheid,

rechnaardigmahing heiligrnahingen uolhomen uerlossing' En dit kan

niet beter gedaan worden, dan dat wij het uit de besluiten van onze

Synode van Dordrecht voorstellen, namelijk over het tweede

artikel van de remonstranten.
Zo spreken de vaderen, in het achtste besluit, over het tweede

artikel der remonstranten: 'Dit is gerfi/eest de gans vrije raad, de

genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levend-

makende en zaligmakende kracht van de dierbare dood Zijns

Zoons zich uitstrekken zou tot alle uiwerkorenen' om die alleen

met het rechwaardigmakende geloof te begiftigen en door hezelve

onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is: God heeft gewild, dat

Christus door het bloed Zijns lruises (waarmee Hij het nieuwe

verbond bevestigd heeft) uit alle volken, stammen' geslachten en

tongen, diegenen alleen, en die alléén, krachtiglijk zou verlossen,

die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren' en van de Vader Hem

gegeven zijn; hen zou begiftigen met het geloof, hemelk Hij hun,

gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door

Zijn dood heeft vensorven; en hen van al hun zonden, zowel de

aangeboren als werkelijke, zowel ná als vóór het geloof begaan,
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,Joor Zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk
bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor
Zich stellen.'
U ziet dat onze vaderen nooit hebben gedroomd, dat Christus het
nieuwe verbond verdiend heeft. Zij zeggen dat Htj het beuestigd

hecfi, omdat het met Hem en al de uiwerkorenen in Hem
aangemerkt, als de weede Adam, gemaakt is. U kunt ook zien dat
z.c leren, dat Hij het geloof en de andere zaligmakende gaven voor
Zijn uiwerkorenen verdiend hebbende, hen (zonder de minste
voorwaarde, om hen daarmee te begiftigen, van hen te eisen)

dadelijk daarmee begiftigt, door lnachtdadige mededeling van die
aan hen door de Heilige Geest.

Besluit 9:'Dezeraad, voortkomende uit de eeuwige liefcle Gods rot
de uiwerkorenen, is van het begin der wereld tot op deze tegen-
woordige tijd (de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stel-
lcnde) krachtiglijk vennrld gervveest, en zal ook voortaan vervuld
worden, aJzo dat de uiwerkorenen te zllner tijd tot één vergaderd
z.ullen worden, en dat er altijd zal z\n een Kerk der gelovigen,
gcfundeerd in het bloed van Christus, Dewelke Hem, haar Zalig-
maker, Die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het
kruis Zijn leven overgegeven heeft, standvastig bemint, gedurig
dient en hier en in alle eeuwigheid zaJ, prrlzen.' Dit is het gevoelen

van deze en al de gereformeerden samen, in haar afgezondenen op
de Synode te Dordrecht vergaderd.
U zietdan, mijn geliefclen, dat het verschil niet is, of Christus' dood
van een oneindige waardij is, en genoegzaam om voor de zonde van
het ganse menselijke geslacht te voldoen; dit wordt door allen
crkend en toegestemd.
Hoort eens hoe heerlijk onze belijdenis is (Nederlandse Geloofs-
belijdenis, artikel 22) wear wij belijden, dat 'het geloof is een

instrument, dat ons met Hem in de gemeenschap van al Zijn
goederen houdt; dewelke, de onze geworden zijnde, (let wel) ozs

meer dan genoegzaam zijn tot onze urijErehing uan onze zondcn.'
(Hoewel een schandvlek, ik meen Vlak, en de ukhhenisten onder
ons, gelijk uit de voorrede van Brink tegen Vlak te zien is, dit
loochenen).
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Het verschil is ook niet, of alh mmsen de vruchten van Christus'

dood deelachtig worden. Het tegendeel is zo duidelijk, dat nie-

mand dit durft stellen, aangezien velen eeuwig in de hel zullen zijn
en blijven. Ook niet, of degenen die niet uiwerkoren zijn enige

algemene weldaden en verschoningen om Christus' wil genieten.

Maar ofZijn dood en aolà.oening uolgens het besluit Gods, uoor allen

zonder onderscheid is, of alleen uoor de uituerkorenen. Dit laatste is

het wat wij stellen en door Gods genade vast geloven.

Na ons gevoelen met de woorden van de Dordtse vaderen voor-
gesteld te hebben, moeten wij nu volgens onwrikbare gronden van

Gods \7oord, en door gezonde gwolgtrekking daaruit, hetzelve

bevestigen.
In het algemeen moeten wij u in herinnering brengen het denk-
beeld, dat wij van de voldoening gegeven hebben; zo u al de kun-
digheden daarin bevat, verstaan en begrepen hebt, en die weet toe

te passen en aan te dringen, zais onzeleervoldongen, dz bijzondere

genade staAt aast, en de algemene ab onbestaanbaar ueruab uanzelf
Vij zeiden: Voldoening geeft te kennen, de schuld aan een ander

zich n te laten toerekenen en op zich te latm oaerdragen, dat die, op

wie ze ouergedragen is, dezelue erhent, belijdt en zich uerbonden houdt
de uoldoening en dz betaling te rnoeten opbrengen. Christus heeft

derhalve alleen voor die voldaan, wier schuld Hij op Zich genomen

heeft, en zo op Zln rekening heeft laten zetten, dat Hij die als de

Zr1ne, waarvoor Hij alleen, en niet de eigenlijke schuldenaar

aansprakelijk is, erkend en beleden heeft de Ziine te zijn. Nood-
zakelijk volgt daaruit, dat de eigenlijke schuldenaar van de schuld
ontheven wordt.
Dit is doorgaans de leervan Gods'Woord, hetvaste fundamentvan
onze troost, en de grond waarop onze roem in de hoop der

heerlijkheid rust. 'Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij
zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechwaardig-
heid Gods in Hem' (2 Kor. 5:2I). En dus is Hij het Lam Gods, Dat
de zonde van de uiwerkoren wereld wegneemt (Joh. I :29). Zie ook

Jesaja 5l:3-6. Dus moet de algemene genade vervallen, en de

bijzondere standhouden, aangezien het zeker en duidelijk is dat

duizenden in hun zonden, en onder de schuld daarvan sterven. Dat
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7,ou onmogelijk kunnenzï1n, als Christus hun zonde en schuld zo

op Zich had laten overdragen, en op Zijn rekening zetten, dat Hij
tlic als deZljne door toerekening gekend, erkend en beleden had.
Wij hopen dat elke opmerkzame de lracht hiervan zal begrijpen.
Wij zouden uit deze eigen grond het nog op een andere wijze
kunnen aandringen, maarwij wijzende lezer naarhetgeen wij over
'/,ondag6 geleerd hebben.
'làn taeede. Voldoening zegt, dat de uoldoenendz Persoon de wet in
lnar gelteel ouer dz uerbrehingen schennis, dczelue aangedaan, in haar
ftr moet herstellen, opdat dus wat jammerlijk door de zonde
gcschonden was, door de voldoenende Persoon mag hersteld
worden, door een genoegzame znrgdraging voor de eer van de

gcschonden wet. En in haar eer hersteld, is de wet van alle vloek en

vcrdoemenis ont'wapend, het handschrift daarvan ter verdoemenis
vcrnietigd, en degenen voor wie zo voldaan is, worden van alle
verdoemenis bevrijd. Zodat er geen aerdoernenis, noch schijn noch
schaduw van dezelve mag overgebleven zij n voor hen, waar Christus
v(x)r Bestoryen is (Rom. 8:1; Gal. 3:I3). Maar Christus heeft zo

rrict voor allen de prijsZijnsbloeds betaald, omdat er velen zijn die
rlc eeuwige straf ondergaan. Dat zou onmogelijk zijn, als Christus
voor hen in hun plaats ondergaan had hetgeen zij ondergaan
nloesten hebben.
Vrcg er ten derde bij, dat uoHoeningzegt de eigen strafzo tu moeten

ondergaan, dat devoldoenende Persoon voor degenen, voorwie Hij
llorg is, het leven en de gerechtigheid koopt en verwerft, zodat het
1fg, hoogste onrechwaardigheid zou zijn, na de betaling van de
kooppenningen, tot de laatste en minste kwadrantpenning toe,
lrrrn het gekochte te onthouden en te weigeren. Aldus hebben wij
lrct denkbeeld, dat wij van het woord uoldoeninghebben, enigszins
nlct argumenten gestaafcl, opdat u zien zou, wat al nuttigheid
tllrrrin opgesloten is, en hoe wij, om de belangrijkste waarheden te
bevcstigen, daaruit kunnen voortredeneren.
Meer in het bijzonderhebben wij verschillende bewijzen, die onze

lq,xlgeleerden gebruiken om te bevestigen dat Christus niet voor
,rllcrr gestorven is, maar alleen voor Zijn uiwerkorenen, en dat
tlcrlralve allen niet door Hem zalig zullen wordcn, gelijk zij door
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Adarn verdoemd zijn geutorden. Deze bewijzen zullen wij in hun
orde voorstellen en beargumenteren.
Dit blijkt ten eerste uit al de plaatsen van Gods 'Woord, waarin
Christus' dood voorgesteld wordt, met een bijzondere bepding van

dezelve tot sornrnigez, welke genoemd worden Zijn uolh, Zijn
scltapen, Zijn urienden, dz gemeente, Zijn lichaam, uan uelhe Hij het

Hoofd is, enzovoort, maar nimmer tot allen in het algemeen en een

ieder in het bijzonder uitgestrekt wordt. 'En gij zult Ziin Naam
heten Jezus; want Hij zd, Zijn uolh zalig maken van hun zonden'
(Mat*r. l:21). Hij, als de goede Herdet stelt Zijn leven voor Zijn
schapen (Joh. 10:II). Zljn bloed is het koopgeld voor Zrjn ge-

rneente,waardoor zij gekocht wordt, niet met vergankelijke dingen,
maar door Gods bloed, waarmee of waardoor F{rij Zijn gerneente

verkregen heeft (Hand. 20:28), en voor Zijn gemeenra welker
Hoofd Hij geworden is, betaald heeft (Kol. l:18). Daar nu zulke

bepalingen tot sommigen gemaakt worden, en de dood van de

Heiland tot allen in het algemeen en een ieder in het bijzonder niet
uitgestrekt wordt, zo moeten wij besluiten, dat Hij bepaaldelijk
alleen voor hen, die Zijn uolh, Zijn rchapen, Zijn gemeentegenoemd

worden, gestorven is.

Tbn nueedz. Christus is alleen gestoruen uoor die, taelhe Hem uan de

Vader gegeuen zijn om hen te uerlossen en door de prijs uan Zijn
dierbaar bloed uij te kopen. Dat er nu een geven des Vaders van

sommigen aanZryn dierbare Zoon is, blijkt duidelijk uit Johannes
l7:2:'Opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige

leven geve.' Vers 6: 'Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die

Gij Mij uit dewereld gegeven he*.Zijwaren fJwe, en Gij hebt Mij
dezelve gegeven.' Vers 9: 'Ik bid niet voor de wereld, maar voor
degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn LJwe.'

U zietdus hoe duidelijkvoorgesteld wordt, dat er sommigen, maar

niet allen aan Christus gegeven zijn, en dat dezen van de niet
gegevenen, die de wereld genoemd worden, onderscheiden zijn.
lVij kunnen tot opheldering daarbij voegen, dat deze gegevenen op
verschillende wijzen aangeduid worden. Dan eens Zijn uolh,

hetwelk }Jrj teuoren gehend heefi(Rom. I l:2). Erfgenamen en zonen

der belofie (Rom. 9:8). Abrahams geestelijh zaad (Rom. 4:13; Gal
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.l:16). Hieruit blijkt zonneklaar, dat, daar allen in het algemeen en

ccn ieder in het bijzondet aan Christus niet op zulk een wijze en tot
z.ulk een einde gegeven zijn, maar alleen sommigen, Christus ook
maar alleen voor die sornmigmZsn dierbaar bloed gestort heeft.
'tèn dcrdt. Dat Christus niet voor allen gestorven is en er daarom
gcen algemene genade is, blijht ait dz onaScheidelijhheid en tamen-
uoeging die er is tussen Zijn uolàoening, Zijn uerweruing uan dc
zaligheid door Zijn uoldoening, en Zijn uoorbidàing als een uoldoende

Ilorg uoor lten, aoor wie Hij uoldaan heert. Daaruit moet duidelijk
voorwloeien, dat de ene zichzo ver moet uitstrekken als de andere;

aangezien de ene, namelijk de voorbidding, op de voldoening
gcgrond is, tenzij men zeggen wilde, dat Hij Zrlnberealseld, dat
l-lij opgebracht heeft, verwaarloosde, en dat niet doet gelden door
Zijn voorbidding, om allen, voor wie Hij betaald heeft, datgene
dcclachtig te maken, henarelk Hijvoor hen verworven heeft.
Hoe ongerijmd dat nu zou zrln,kan iedereen makkelijk begrijpen.
(ieeft God acht op de haren van het hoofcl van een verdoemelijke
z.ondaar, zodat niet één van die zonder Zijn wil ter aarde valt,
lroeveel meer zal immers de God-mens op de druppelen van Zijn
rlicrbaar bloed acht geven, opdat dit niet vooi 

-miljoenen 
zal

rritgestort worden, zonder dat die door Zr1nkrachtige voorbidding
cnig voordeel daarvan zouden genieten. Maar Christus, Die Zijn
bloed gestort heeft, bidt niet voor allen, derhalve heeft Hij voor
rllcn Zijn bloed niet gestort. Dat Hij nu niet voor allen bidt, zegt
dc Heiland ZelÊ 'Ik bid niet voor de wereld, maarvoor degenen die
(;ij Mij uit de wereld gegeven hebt' (Joh. l7:9). En dezen worden
lrcschreven als zijnde Zijnvolk, voor wie 'Hij in der eeuwigheid
I r i cl t' ( Rom. 8 :3 4) . En Zij n v oorb idding wordt al tij d voo rgesteld als

gcgrond op Zrjnverdienste. Zie dezelfde Schriftplaats: 'Christus is

hct, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook
v(x)r ons bidt.'En: 'Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een

Vxrrspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechwaardige; en
I lij is een Verzoening voor onze zonden' (1 Joh. 2:1,2).
'lin uierde. Het geven van Christus om de zaligheid te verwerven,
cn van de Heilige Geest om de verworven verlossing toe re passen,

ziirr even uitgestekt. Dir blijkt uit vele plaatsen, waarin deze gaven
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Gods, vanZijnZoonom te verwerven en vanZijn Geest om toe te

passen, samengevoegd worden als oorzaak en gevolg. ''Want indien

Ik ti.t wegga, zo zal de Ïooster tot u niet komen' (Joh. 16:7).

'Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn
Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de

wet. En overmits gij kinderen zr1t, zo heeft God den Geest Zijns

Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader' (Gal.

4:4,6). Nu is er niets duidelijker, dan dat er velen zijn die de Geest

Gods niet hebben, noch in Zijn inwoning, noch inZijnwerking'
omdat zij beschrwen worden als 'natuurlijke mensen, de Geest

Gods niet hebbende.'

Ten uijfdz. Het blijkt uit de grote liefdz, beide uan dzVadzr en aan dz

Zoon, uoor d.egenen uoor wie Christus gestoruen is, dat Hij niet

gestoraen is uoor alle mensen in het algemeen en uoor iedcr in het

bijzondzr.Yelen zijn en blijven immers vaten des toorns, en worden

nimmerme er aooruerPen gemaaht uan de uitlating en genieting uan

Gods oneindige litfdt. Dat nu Vad er en Zoonzulk een onuitspreke-

lijke liefcte hebben voor diegenen voor wie Christus gestorven is,

wordt op zicl:zelf in Gods 
'Woord geleerd, en wij worden tevens

verzekerd dat alles wat voor hen verworven is, hun zal geschonken

worden. 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat H.li Ziin
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem

gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3:16).

Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iem andzrynleven zet voor

zijn vrienden' (Joh. 15:13). In Romeine n 5:7 ,8 wordt de liefcle van

de Zoonen van deVader in haar onvergelijkelijkheid en onnaspeur-

lijkheid beschreven: '\(rant nauwelijks zal iemand voor een recht-

vaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook

bestaan te steryen. Maar God bevestigt Ziinliefdejegens ons, dat

Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.' En wij
hebben de volste verzekering, dat God diegenen die Hij zo lief
gehad heeft, dat lHrij Ziin Tnon voor hen gegeven heeft, ook de

volkomen verlossing schenken zal. 'Die ookZyn eigen Zoon niet

gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal

Hij ons ook met Hem niet dle dingen schenken?' (Rom. 8:32). Nu
is het immers duidelijk, dat noch de Vader, noch de Zoon in het
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gcven en uitstortenvenZijn dierbaar bloed deze liefde voor allen

gehad hebben; derhalve is Jezus niet voor allen gestorven.

len zesdz. Degenen, voorwie Hij gestorven is, lnijgen in de tijd deel

aan de verlossing, verlregen door Zijn bloedstorting. Hier in
beginsel, en in de eeuwigheid in de voltooiing, gelijk blijkt uit Gods

Woord, u)anr ons duidzlijh ingeprent wordt, dat ztj dt Geest ont
udngen (Joh. 16:7), dat zij uerzoend, gerechnaardigd, geheiligd, en

gezaligdworden (Rom.5:9, 10; 6:6;8:32-34, enz.). Nu, hieraan

krijgen alleen de uiwerkorenen deel en dus zijn zij alleen, en geen

rnderen, de voorwerpen voor wie de zaligheid verworven is.

Eindelijh ten zeuende. \Vat zouden er niet een ongerijmdheden in
steken, als wij stelden dat Christus Zijn dierbaar bloed voor allen

gestort had, en dat nochtans allen niet zdigworden. Tên eerste zou

cr dan uit volgen, dat Hij Zijn bloed gestort had voor duizenden,

die alreeds in de hel weren, en voor duizenden, die nimmer van

Zijn Naam gehoord hebben, en derhalve niet in Hem geloven
kunnen. Ten tweede, zo Christus' bloed niet alleen voor allen

genoegzaam is, maar voor allen evenzeer vergoten is, dan zou het de

uiterste ongerechtigheid zijn, hen te onthouden van datgene,

hewelk met zulk een prijs, als Christus' dierbaar bloed, verdiend en

gckocht is. Verder durven wij ons thans daar niet over uitlaten. Die
bcgerig is, kan de samenstelsels van de godgeleerdheid nazien, en

ook de verhandelingen, die hierover geschreven zijn.

C)ns bestek laat niet toe al hun tegenweqpingen voor te stellen, veel

rninder breedvoerig te beannaroorden; enige van de voornaamste

z.ullen wij voorstellen.
'làn eerste. Zij zeggen dat Christus' dood in het rYoord tot allen

uitgesneht wordt, en dzt Hij uoor allen gestoraen is, enzij brengen vele

lrlaatsen bij, zoalsJesaja53:5,6; Romeinen 5:18, 8:32;L Korinthe
15:22; I Timothei.is 2:6, en vele andere. Maar zn wij die plaatsen

volgens hun samenhang nagaan, zullen wij duidelijk zien, dat
'rrllen in die plaatsen ziet óf op de reeds gerechwaardigden, óf op
rrllc geslachten en soorten zonder onderscheid, aangezien door
(lhristus' komst in de wereld en Zijn opvaring ten hemel alle

onderscheid is weggenomen.
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Ten nteede . Zij zeggen dat Christus gezegd wordt gestorven re zijn
niet alleen voor de uituerkorenen, mAAr uoor dc gehelc uereld.
Daarop antwoorden wij, dat wij in die plaatsen waar van de gehelc

uerelà gesproken wordt in tegenstelling van de uiwerkorenen,
verstaan moeten worden mensen, in onderscheiding van de enge-

len, voor wie Hij niet gestorven is, of de uiwerkorenen, die door de

gehele wereld verstrooid zijn.
Ten derdz. Zij zeggen: Als Christus niet voor allen gestorven is, dan
zou het prediken maar dienen om de mensen te bedriegen, omdat
wij allen tot Christus genodigd worden. Als Christus niet voor allen
gestorven is, zouden zij niet geholpen worden, ook al hnamen zij
tot Hem. Maar, mijn geliefclen, dit staatvast: ten eerste, die waarlijk
tot Chrisrus komt, zal geenszins uitgeworpen worden; ten hrteede

dat niemand zal komen, tenzij God de Vader hem trekt, en ten

dzrde, in de prediking van het Evangelie prediken wij Christus en

Die gekruist, om aan Gods gerechtigheid te voldoen. 
.!fij 

bieden
Hem de zondaren aan als een volkomen Zaligmaker en wij tonen,
dat er een vast verband is tussen het geloven in Christus en het zalig
worden door Christus. En zekerlijk, hiertoe z\nwrl door Gods wet
verplicht, aangezien te geloven en zich te bekeren betamelijke en
nuttige plichten zijn.
Zen uierdz zeggen zij, dat in dz gelooJídaad een iedcr uerplicht is te

gelouen, dat Chrisns uoor ltem gestoraen r. Maar wij zeggen dat dit
vals is; wij worden maar alleen verplicht te geloven, dat Christus en

Die gekruist, in het Evangelie aangeboden en geschonken is, opdat
wij in Hem geloven zouden. En dan ziet u, datJezus geschonken is

uóór en niet ná ons geloofsonwangen van Hem, zoals sommigen
denken. Nee, mijn geliefclen, dz aanbiedinggaat aóór de aanneming.
Hij is de mijne in het aanbod, eer Hij de mijne is door de omhelzing
en het ontvangen en aannemen van Hem. Verder behoeven wij er
niet op in te gaan, omdat het in deze verhandeling zo zeer niet te pas

komt.
Gezien hebbende dat ChristusZijn dierbaar bloed, als de prijs der
verlossing, niet uitgestort heeft voor aile mensen, hoofcl voor
hoofcl, maar alleen voor Zljn uiwerkorenen, gaan wij over om te
bezien uie, en uie alleen zal zalig worden. Dit wordt van onze
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lcerling zo voorgesteld, dat h\ zegr, dat die alleen zalig zullen
worden, die Chistus door een oprecht geloof worden ingelijfd en al
Zijn weldaden ít*nnemen Dus worden wij geleid om te bezien en te
behandelen een van de gewichtigste stukken van onze godsdienst,
namelijk, hoe ons de verlossing, door Christus verkregen, deelach-
tig wordt gemaakt. Uit de misvatting van dit stuk hebben bijna alle
rlwalingen, ïvaartegen wij te worstelen hebben, hun oorsprong.
Alles moet immers verdraaid worden om de zondaar iets toe re

schrijven, \Mat ten hoogste nadelig en strijdig is tegen Gods
vrijmachtige, onwederstandelijke en alles overwinnende genade in
(lhristus Jezus onze Heere.
Uit het antwoord van onze leerling kunnen wij zeggen: ons wordt de

uerlossing, door Chrisms aerhregen, deekchtig gemaaht door onze

inhjaing in Christus, door een oprecht geloof, utelk geloof Hem en al
Zij n we ldaden d.anneernt.

ln overeenstemming hiermee spreken de Engelse en Schotse

godgeleerden, te !?'estminster vergaderd, in hun kleine Catechis-
tnus, waar zij devraagstellen: 'Hoe wordt ons de verlossing, door
(lhristus verlcegen, deelachtig gemaakt?'Als antwoord geven zij:
'W'ij worden de verlossing, door Christus verlregen, deelachdg
door de krachtige toe-eigening derzelve aan ons door Z\jnHeilige
(ieest.' En verder wordt gevraagd: 'Hoe eigent de Geesr ons de

verlossing, door Christus verkregen, toe?'Antwoord: 'De Geest

cigent ons de verlossing, door Christus verkregen, toe, dewijl Hij
hcr geloof in ons werkt, en ons daardoor verenigt met Christus in
onze krachtdadige roeping.'W'anneer wij dus deze beide Catechis-
mussen samenvoegen, kunnen wij meer inzicht krijgen in de wijze,
waarop ons de verlossing, door Christus verkregen, wordt deelach-
rig gemaakt.
Om van dit gewichtig stuk zo duidelijk en leerzaam ds mogelijk is
t c spreken, zullen wij eerst iets laten voorafgaan om de weg te banen
tot een onderscheiden verklaring van de woorden van onze onder-
wijzer.
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2. Geen voorbereidsels tot de wedergeboorte

'S7'ie enigszins eryaren is in de behandeling van het leerstuk aan-

gaande de toepassing van de verlossing aan ons, weet heel goed dat
zich direct de volgende zeer belangrijke vraag aandient: Zijn er voor
de levendm"kirg en instorting van het ware zaligmakend gelool
dat ons wederbaart en tot nieuwe schepselen maakt, niet enige
uo orafgaandz guc h i hth eden, h o edanigh edzn en wer kzaamheden uan

onze zijde, ab uoorbereiding tot de leuendmahing en instorting uan het
gehoí welhe hoedanigheden en uerhingen rnen noemt'een uoorberei-

dznd werh tot de wedzrgeboorte', praeparationes ad regenerationem?

Pekgiaanse dwaling
Om nu zo duidelijk als mogelijk voor ons is deze vraag te be-

antwoorden, zullen wij eerst zien wat zrj, die buiten onze kerk zijn,
in dezen gevoelen. Om nu niet van heh pekgianen te spreken,
aangezien hun gevoelen zo ongerijmd is, dat bijna niemand dat
omhelst, zo moeten wij weten, dat de halue pelagianen (van wier
opkomst te Marseille in FranLrijk wij gesproken hebben) stellen,
dat wij allengs, bij langzame trappen, uit de natuur opklimmen tot
de genade. En dat dus als voorbereidsels ter onwanging van Gods
genade voorafgaat een behering uan zijn zondige weg die aerlatendc

en daaruan afand dnendq een droeJheid dzr ziel, dat wij God door
onze zondzn aertoornd hebben; een begeerte naar Gods genade,

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, mehen en hloppen, opdat er
geuondcn en opengedaan rnoge worden, en een oprechte, hoeuel niet
aolmaahte liefch tot God en Zijn dienst. Hoewel dzze dingen, zeggen

zU, d" genade en wedzrgeboorte eigenlijh niet uerdienen ak cause

meritoria, aerdienmde oorzahen (hierin uerschillen zij uan Pekgius),
nochtans alnnen zij geschihte hoedanigheden om dz lnens een gepast

uoorulerp uoor de genade te mahen; en dzt dus God, Die altijd acht

geert op dz pogingen uan Zijn schepsel tot ltet goedt, naar Zijn grote
mensenliefclc en onnaspeurlijke ontferming beuogen wordt Ztjn ge-

nade om Christus' wil ter leuendmahing te schenhen aan de zondaar

42

die God tot dusuerre tegemoet gehomen is door zijn znndz te zien en te

betreuren, zijn leuen te beteren en naar genade te hongeren en te
dorsten.

Op deze wijze wordt het gevoelen van de halve pelagianen door
Vossius en Forbezius voorgesteld. En gij kunt het in het wezen der
zaak ook bij de heer'\tr7itsius aldus voorgesteld vinden, in zijn boek
Ouer dz uerbondzn, boek 3, hoofdstuk 6, afdeling 5. Dit is het
algemene gevoelen van de meesten van de roomsgezinden, die
Molina volgen, hoewel de jansenisten en anderen hem hevig
bestrijden.
De remonstranten gevoelen hetzelfde, zoals blijkt uit de Haagse

Conferentie, waar zij als volgt spreken: 'Daar is enig werk des

mensen, dat aan zijn levendmaking voorafgaat, te weten: zijn
dodelijke staat te erkennen en die te beklagen, te willen en te zoeken
dat hij daarvan verlost mag worden, te hongeren, re dorsten en te
zoeken naar het leven; welke zaken, en ook nog al meer, Christus
eist van degenen, die Hij levend maken wil.' Ilc laat mij niet in om
te spreken van het gevoelen van de mystieken, wier voorganger
Tàulerus was, die van zovele 'inkeringen' in zichzelf (intro versiones),
van 'in zijn niet in te zinken', en als ïernietigd te worden, en dus
vernietigd zï1nde, eerst dan tot God en het ware licht te komen',
spreken; onder welke woorden iets goeds, als die rechr verstaan
worden, zijn kan, maar vooral meer kwaad dan goed.
\W'aar zou ik heen, als ik u het gevoelen van Poiret, die de
schranderste van alle fanatielcen was, wilde voorstellen? Daar zal in
het vervolg gelegenheid voor komen. Deze allen dwalen van het
rechte vo€tspoor van Gods 'Woord, wegens hun stelling dat wij
doorAdams val niet zo verdorven zijn, dat wij geheel en al dood zijn
in de zonden en de misdaden, en dat wij niet anders kunnen noch
willen dan God en onze naasten te haten, voor de levendmaking en
de dadelijke toepassing van de verworven zaligheid aan ons. Hun
oogmerk is om de krachten van de vrije wil zo te handhaven dar,
ook al zijn die niet geheel ongeschonden, er evenwel nog zoveel
kracht in is, dat als de meehelpende genade daarbij komt, wij uit de
natuur tot de genade trapsgewijze zo opklimmen, dat God, ziende
dat wij ons best doen, bewogen wordt in Zijn grote barmhartig-
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heid, om ons tegemoet te komen, en onze zwakke pogingen te
kronen en daarop Zyn genade aan ons te schenken.
Het gevoelen van de hervormde kerk is, dat de mens, het ganse

mensdom, door de val van onze eerste voorouders Adam en Eva in
het paradijs zo verdorven is geworden in zijn natuu! dat hij (niet

alleen half dood, maar geheel dood zijnde ten opzichte van het
zedelijk goed) , voordat hij door de onwederstande lijke lracht Gods
levend gemaakt wordt, niet alleen geen waar zedelijk goed doen
kan, maar daarenboven, dat zijn verstand van alle licht ontbloot
zijnde de duisternis zelf is, en zijn wil zo boos en afkerig, dat hij
geen waar zedelijk goed in het minste willen of beminnen kan,
aangezien de gehele geneigdheid en de grondgesteldheid van zijn
hart is om God enzijnnaasten te haten. U ziethier dus, dat ervoor
de levendm"kirg niets, niets ter wereld beschouutd han utordzn ak
enig uoorbereidsel uan de mens daartoe. In de mens is immers niets

dan een beginsel van overheersende vijandschap tegen God en alle

\Mare geestelijke betrachtingen. En hierbij komt nog een absolute

onmacht, waardoor hij even onmogelijk enige de minste daad

oefenen kan, als een dode die in het graf is enige natuurlijke daden
kan uiwoeren.
Als dit goed opgemerkt werd, zouden wij ziendat het een volstrekte
tegenstrijdigheid inhoudt om ook maar het minste voorbereidend
werk tot de levendm"kirg en het geloof te stellen. Dat het alleen

door Gods levendmakende werking is dat in de mens, die dood
\À/as, een nieuwleven en een nieuwe natuur in dielevendmaking, in
een punt des tijds ingestort wordt. Door de deelachtigwording van

de sappen en het voedsel uit het Hoofd Christus en door het geloof
en de inwoning en versterking van de Heilige Geest wordt dat
nieuwe leven dagelijks meer en meer naar zï1n aard en natuur
werkzaam. Het gaat voort van mindere tot meerdere, van zwakkere

tot sterkere daden en oefeningen, totdat het komt tot de ffap en

mate van deszelfs volkomenheid in Christus Jezus.
'ï7'erd het antwoord op vraag 8 van onze Catechismus geloofd, dan

zou een ieder die de naam van hervormde draagt, zich schamen om
ooit ofte immer van voorbereidend werk tot de levendmaking en

het instorten van het geloof te spreken. Zie ook vraag 5 met het
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anrwoord. Om dit ons gevoelen te bevestigen, zullen wij u laten

horen, hoe heerlijk onze kerk daarvan spreekt, en op welke gronden
het rust.

De dwalingweerhgd
Hoort dan, mijn beminden, de woorden onzer voorvaderen op de

Dordtse Synode, waaruit u bemerken zult, zowel uit hetgeen zij

stellen als uit de dwalingen die zij verwerpen, hoe volkomen wij
met hen sarnenstemmen. \íij zullen weergeven hoe zij het recht-
z.innig gevoelen verklaren en tegen de dwaling bevestigen in het
derde en vierde artikel tegen de remonstranten, stelling ll,12,13,
14 en 15.
Stelling ,/,Í: 'Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de

uiwerkorenen uiwoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het
dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en

hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat zij
recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes

Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des

mensen met de lrachdge werking van dezelfde wederbarende

Geest.' (Dit is Gods onmiddellijkwerk, van hetwelkwij zo dilcwijls
spreken, van het middel zelf altoos onderscheiden.) 'Hij opent het
hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; HU besnijdt dat
onbesneden is. In de wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt

dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt;
die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoor-
zaam wordt; Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dathij als een goede

boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.'
Snlling 12:'En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe
schepping, opwekkingvan de doden en levendmaking, \Maaryan zo

heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zondzr ons in
ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel
van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke

manier van werking, dat, rvvanneer nu God Zryn werk volbracht
heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wederge-

boren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te

worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans boven-
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naruurlijke, een zeer lrachtige en tegelijk zeer zaete, wonderlijke,

v..bo.gen en onuitsprekefijÈe werking, dewelke naar het getuige-

nis deiSchrift (die van de Auteur van deze werking is ingegeven),

in haar kracht niet minder noch geringer is dan de s.chepping of de

opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op

dere wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig-

lijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan

wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en

bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf'

\ía"róm ook terecht gezegdwordt dat de mens, door de genad'e die

hij onnangen heefi, gtbort r"zich bekeert' (het ingewrocht geloof

voor de daad, de habitusvoor de actus gaande).

Stelling l3:'Dewijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit
lev.r, 

-niet 
volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zrj zich

daarin gerust, dat zrj weten en gevoelen , dat z\i door de genade

Gods met het hart geloven en hun Zalígmaket liefhebben"

Stelling 14:'Zois dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan

de vriji wil des mensen van God wordt aangeboden, mAAr orndat

het de mens rnetterdaad wordt rnedegedeeld, ingegeuen en ingestort,

ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven,

en daarna de roesremming of het daadwerkelijk geloven van de vrije

wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het

willen en het werken, ja, alles werkt in allen' in de mens teweeg-

brengt beide, de ttil om te gelouenen het gehofzelf.'

Stelting 15:'Deze genade is God niemand schuldig; want wat zou

Hij schuldig zijn dengenen, die Hem niets eerst geven kan, opdat

h.i h.* vergolden worde? Ja, wat zou God dien schuldigzryn' die

van zichzelven niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan,

die deze genade onwangr, is Gode alleen daarvoor eeuwige dank-

baarheidichuldig, en dankt Hem ook daarvoor; diegene, die deze

genade nier onwangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet

!n behaagt zichzelven in het zijne; of, zorgeloos zijnde, roemt hij

ijdellijk dàt hij heeft hetgeen hij niet heeft. voofts, van diegenen die

hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar

het rráorbeeld der apc,stelen het beste oordelen en spreken; want het

binnenste des harten is ons onbekend', enzovoort. In de ver-
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werping der dwaling spreken de vaderen aldus:

Stelling 4:'Die leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk
noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten
tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid', enzovoort. Dit wordt verworpen en van alle
hervormden veroordeeld.
Ziedaar, aldus heeft de Synode van Dordrecht gesproken, en wij
hebben de moeite genomen om haar eigen woorden uit te schrij-
ven, en zouden het daarbij laten rusten. Onze aandacht wordt
echter nog opgewekt door de woorden van de godgeleerden die uit
de Palts (waar onze Catechismus vandaan komt) naar de Synode
van Dordrecht gezonden werden. Vij laten u horen wat z\ in dezen

én tot staving van de leer én tot verdediging van de Catechismus,
die uit hun schoot tot ons gekomen is, zeggen, waar zij over het
derde en vierde artikel tegen de remonsuanten hun gevoelen
aangaande het voorbereidend werk, op zichzelf en in het algemeen,

voorstellen. Zij tonen dat het onmogelijk in een mens, die geheel

dood is in zonden en misdaden, kan gevonden worden. Tevens

geven zlj aan wat zi1 van de dingen, die als voorbereidende
werkingen opgegeven worden, naar Gods'Woord oordelen.
Hoort dan wat dezen zeggen, eerst wat betreft de bevestiging van de

waarheid, dat er geen voorbereidsels tot de levendmaking en het
geloof zijn. 'God alleen is hier een behvaam Getuige en Rechter,
welke vervreemd van de aanneming des persoons, ook de heime-
lijke plaatsen van het hart des mensen doorzoekt en doorgrondt
(Jer. 17 :9, I 0) ; Die verklaart in Z\n'Woord, dat de mens, gelijk hij
naar de algemene loop uit Adam geboren wordt, is een kind des

toorns (Ef .2:3); en een overtreder van zijns moeders buik aan (Jes.

48:8); niet halfdood, maar geheel; al wat hij is, is dood in zondzn (Ef .
2:1,3; Kol. 2:13); met geen krachten voorzien tot het geestelijk
goed (Rom . 5:6); als blind in z\n verstand (Ef, 8:8; 1 Kor. 2:I4);
verkeerd in de wil (Gen. 6:5,8:21); weerspannig in zijn genegen-
heden (Tft.3:3; Rom. 3:12); en in deze blindheid, verkeerdheid en

weerspannigheid zo van nature en wil verhard, dat hij evenmin zijn
verdorvenheid en boze genegenheden kan afleggen, als een Moor-
man zijn huid en een luipaard zijn vlekken kan veranderen (Jer.
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13:23); of ook een lcrvade boom goede vruchten kan voortbrengen
(Mattlr. 8:18);'Welke dingen alle zodanig zijn, darzede natuurlijke

mens geen licht van het geestelijke verstand, of begeerte en

genegenheid tot het geestelijk goed overlaten, en dat derhalve geen

go.de werken van hem vóór de bekering kunnen komen of
verwacht worden. 

'Want 
zoals de boom is, zn ziinook zijn vruchten,

gelijk de Zaligmaker leert (Matth. 12233, enz.).

Hierop gaanzry over, en vertonen zeer klaar van stuk tot sruk, dat al

de dingen die de halve pelagianen als voorbereidsels tot de

levendmaking en het geloof stellen, geen voorbereidsels daartoe

zijn, maar de ware vruchtgevolgen daarvan in de levend gemaakte

mens. Het ware te Ívr/ensen det zij die zo streng van het geloof

spreken, op het volgende letten, en dat sukkelenden het zo verstaan

mochten, dat zrj zich door grote meesters niet lieten slingeren.

Zij zeggen:'De droeJbeid God vertoornd te hebben, waardoor de

zondaar door de vertoorning Gods meer benauwd wordt, dan uit
vrees voor de strafi, is een droefheid die naar God is (2 Kor. 7:I0),
de gelovigen eigen; dewelken, de goedertierensteVader in Christus

aanziende en aannemende, zijn ernstig en van harte bedroefd dat

Hij door hun zonden vertoornd is geworden.

Wmedzring of verootmoediging, die niet geveinsd, of van korte

duur is (gelijk die van Achab: I Kon. 2l); maar een oprechte en

standvastige vernedering is een vrucht der wedergeboorte (of
levendmakin g), waardoor wij Christus gelij kvormi g worden (Manh.

16:24).
Begeerte naar genade, ofhonger en dorst naar de gerechtigheid, is

een AanaAnhelijk geloof(Mat*r. 5:6), en een begin daaruan (Filipp.

l:6 en 2:13).
Gebedznworden door de Heilige Geest in de harten verwekt, Die

niet alleen om de algemene werking der wedergeboorte genoemd

wordt de Geest der vernieuwing (Ïc 3:5), maar ook om dit
bijzondere werk genoemd wordt de Geest des gebeds (Zach.

l2:10).
Tênslotte, t)oornemen en poging orn zijn leuen tu bekrenkomt van de

aangevangen bekering, gelijk de voortgang en volharding in dat

voornemen uit de voltrekking daarvan is.
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7o breed hebben wij ons hierover uitgelaten, aangezien de on-
kunde van de leer, die onze vaderen ons uit Gods \íoord overgele-
vcrd hebben, zo groot is, dat velen beginnen over Marseille
wederom naar Rome te gaan en het uitbraakselvan dievoorvaderen
in te slorpen. Vij hebben mer een enkel woord ook in onze leerrede
over 1 Johannes 5:4,in de Eigenschappen dzs Geloofre vinden, ons
in dezer voege verklaard.
Na uw christen-aandacht bepaald te hebben bij het gevoelen van de
l'rervormde kerk ten aanzien van het uoorbereidznd werh tot de
leuendmahing en instorting uan het ware zaligmahend gehof,, zo
rnoeten wij nu, gelijk billijk is, de gronden waarop ons gevoelen
rust voorstellen. U kunt bij hetgeen wij zeggen zullen, voegen
hetgeen \Witsius zegt over de Vedergeboorte, boek 3, hoofdstuk 6,
afcleling 10, want in dezen stemmen wij met hem overeen.
'fen eerste. Er is geen voorbereidend werk om de weg tot de
levendmaking te banen en de znndaar zo voor te bereiden tot de
levendmaking erop volgt. Dat blijkt uit de beschrijving die Gods
\íoord geeft van alle mensen vóór hun levendmaking en de
instorting van het geloof, Z4 worden niet alleen beschreven als
zwahhen en hranhen en als mensen die weinig hrachten ten goedz
hebben, maar als geheel en aI dodzn, gelteel dood (F;f.4:18, 5:8).
Nanurlijhe mensen, die de Geest Gods niet hebben, die de dingen des

Geestes Gods niet hunnen begrijpen noclt aerstadn. Voor wie ze enkel
dwaasheid zrjn (l Kor.2:14); zó door fu zondz ouerwonnen, dat wij
diensthnechtendaawanzijn, en in deze dienstbaarheidzó leven als
in ons element, dat wij al de uiterlijke aanbiedingen van vrede
verwerpen (Joh. 8:34; Rom. 6:19; Matth.23). Viandzn uan God
(Kol. 1:21), ja, uijandschap zelf, zodatwij ons niet kunnen noch
willen onderwerpen aan God, Die ror ons in Zijn wet spreekt en
rrrrze plicht van ons afvordert. Onrnachtigom iers goeds, al was het
rnaar een goede gedachte, voorr re brengen (Joh. l5:5; ZKor.3:5).
Iemand die deze dingen overdenkt en voor Gods lVoord beeft, kan
gemakkelijk besluiren, dat niemand afstand kan doen vaLn zijn
z.onden, zich over zijn zonden verootmoedigen, naar de genade
hongeren en dorsren, voor en aleer hij levend gemaakt is, en het
ingewrochte geloof in zich onwangen heeft. Dat er dus geen
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voorbereidsels tot de levendm"Litg en de instorting van het geloof
zijn. En wr1zryn zeer bedroefd te zien en te horen, dat men tegen

Gods 'Woord in en van de leer der vaderen afgaat, om zijn eigen

bijzondere gedachten voor eenvoudigen aannemelijk te maken, en

de mensen wijsmaakt, dat er een voorbereidend werk tot het geloof
en de wedergeboorte door herzelve is.

Tèn naeedz.Het blijkt dat erzulkevoorbereidsels tot de levendmaking

niet zijn, uit die plaatsen van het Goddelijke'Woord, waarin de

heerlijke werkingen van Gods genade genoemd en omschreven

worden als een nieutue schepping, een opwehking uit de dodzn, een

wedergeboorte, het uegnemen l)ítn een stenen en het geuen aan een

alezen hart, een nehken uit de macht der duisternis, cn een ouerzitten

in het Koninkrijh uan de Zoon uan Gods lieflz, enznvoort. Deze alle,

en andere dergelijke spreelnvijzen en omschrijvingen meer, boe-

zemen ons in, dat er niets in de mens gevonden wordt om zich
daarvoor te bereiden. Het is dan ook een almachtig krachtdadig
onwedzrstandetijh en onmiddzltijh taerk Gods (hoewel Hij het
Evangelie gebruikt, zo is het niet het 'Woord zelfi maar Gods

onmiddellijke kracht daarin, die de ziel aanraakt en wederbaart),

waardoor Hij in één ogenblik fu dode zondaar znndcr iets uan diens

eigen toedoen leaend rnaaht, en hem een nieutae natuur instort,

waaruit hij uan God bearbeid zijnde, zich werhzaam omtrent God

uertoont. Zo wij bij elke omschrijving van het werk Gods in dezen

wilden blijven staan, en de kundigheden daarin opgesloten uitha-
len, zou dat ons gevoelen onwedersprekelijk bevestigen, maar ons

zeer doen uitweiden. Daar de uitbreiding gemakkelijk is, laten wij
die aan u over.

Tèn dzrd.e. De waarheid van het door ons gestelde blijkt uit al de

plaatsen van Gods \íoord, waarin ons geleerd wordt, dat Gods

almachtige werking orn ons behwaam te mahen om Zijn genade te

ontaangen, noodzahelijh moet uoorafgaan. Davidbidt om de ontdth'
hingvan zijn ogen,om de wonderen van Gods wet daardoor, als een

voorafgaande werking Gods, te kunnen aanschouwen. Paulus bidt
dat de Efeziërs mochten onwangen uerlichte ogen des uerstands, om
de heerlijkheid te zien (Ef. l:17,18). De besnijdenis uan het ltart, de

openinguan het hart, de openinguan de ogen, dc openinguan dz oren,
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cnzovoort, wordt dus aan God toegeschreven. Daaruit blijkt
cluidelijk, dat wij God niet vóórkomen door enige geschiktheden
tlie in ons zijn, maar dat God de Eerste is. Hij maakt ons, die in
z.onden en misdaden dood waren, levend, opdat wij van God eerst
lcvend gemaakt en van Hem bearbeid zijnde, wij dan ook uit en
door kracht van die almachdge werking Gods in ons werken.
'lèn uierdz. God Zelf, Die het leven en het geloof beide regelijk
instort, beschrijft ons de toesrand van hen aan wie Hij deze weldaad
rnededeelt. God weet immers het beste hoe zij gesteld zijn. Maar nu
z,cgt God: 'Ik ben gevonden van hen, die (naar Mij) niet vraagden;
Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot her volk, dat
naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, (hier) ben
lk' (Jes. 65:l). Niets is duidelijker om al die voorbereidsels omver
tc \À/erpen, en ons van die gedachten af te brengen dat er iets in ons
is als voorafgaande voorbereidingen tor de levendmaking, eer God
<rns door Zijnlevendmalcende kracht levend maakr. 'Wij 

wensten
wcl dat een ieder hierop letten mochr, omdat wij genegen zijn te
clcnken dat onze voorafgaande ernstige pogingen God als het ware
lrcwegen, omZijn genade te schenken.
'lèn uijfde. 'Sflij zien duidelijk in het Goddelijk'W'oord, darzij, die
het meest uoor de genade schijnen uoorbereid en geschiht te zijn, de
leuendmahing niet deekchtig worden gemaakt. Ziebrjvoorbeeld de
jongeling die naar de uiterlijke schijn niet ver van het Koninlrijk
tlcr hemelen was, alles had war de halve pelagianen als voorberei-
rlcnd werk opgeven, en nochrans ledig en bedroefd werd weg-
gczonden. Wij weten niet hoeuer iemand kan homen in het ontulieden
um zonden en ltoe nnuu ha njh aan de duiuel grenst aan ltet
Koninhrijk d.er hemelzn, zodat utij uit het midd"en uan zijn rijh, waar
Itii zond.er urees gediend uordt, uluchten en ulieden hunnen tot dz
uiterste grenspalen, uaar alle schijndeugdrn beoefend utorden. Maar
tlit weten wij, dat het verkeren binnen de grenspalen van het rijk
vln de satan hecelfcle is als in zijn rijk aanwezig te zijn, en dat in dit
rijk niets Gode behaaglijks gevonden wordt, aangezien niets dan
zonde, dood, vloek, hel enverdoemenis daarin heersen, zowel in de
rritcrste grenzen als in het hart van zijn ríjk.
llindelijh, om niet van de ongerijmdheden, die uit die stelling
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voorwloeien, te sprelrcn, zo leeft ons Gods \illoord, datzij die zulke
voorbereidsels missen, vaak eerder zalig worden, dan zlj die zs

schijnen te hebben. Hoeren en tollenaarc gaan dezulken immers
menigmaal voor in het Koninlrijk der hemelen (Matth. 2l:31,
32).Wat onze tegenstanders inbrengen uit vijandschap tegen de
genade Gods in Christus, is gemakkelijk te beantwoorden, als wij
hierop letten, dat vele plaatsen van het'Woord ons onze plicht maar
voorschrijven, en dar andere het verband, dat God vo or Zicllzelf in
het toepassen van de zaligheid gesteld heeft, ons voorhouden. Zo
beschouwen wij onze stelling, dat er geen voorbereidsels zijn tor de
levendmaking en het instorten van het geloof, als een voldongen
waarheid.

God schenht ons zondzr ons toedoen het leuen

Over de toepdssing van de verworyen verlossing is een verschil
tussen ons en enige, doch niet alle, luthersen (als het niet te lang
was, zouden wij de uittreksels van Luthers werk over de Knechtelijhe
Vil" dieYirus ons meedeelt in zijn Apologie uoor dz Dordtse Synodz,

ook meedelen; lees afdeling 12,13 en het vervolg). Deze luthersen
stellen wel dat er geen voorbereidend werk tot de levendmaking is

(waarin zï1 van de halve pelagianen in zoverre verschillen), maar
roch menen zij dat wij met God tot de levendmrkirg sarnen-
werken, en daarom worden zlj synergisten genoemd. Maar hierover
zullen wij ons niet uitlaten, omdat de beste luthersen het tegen-
spreken, als nadelig en strijdig met Gods almachtige en onweder-
standelijke werking in de bekering of levendmaking, en omdat uit
het door ons gestelde zonneklaar te zien is, dat wij in het onwangen
van het bovennatuurlijke leven gans en al lijdelijk zijn, en dar God
het ons zonder ons toedoen door Zijnlcrachtdadige en onweder-
standelijke genade schenkt en deelachtig maakt.
Onder de rechzinnigen is een verschil, hoewel van geen groor
belang, als men de zaak maar recht verstaat, over het voorbereidend
werk tot de wedergeboorte of de levendmaking van de zondaar en
het instorten van het zaligmakend geloof in hem in die levend-
making. De vermaarde Perkins, en ook Amesius, beiden Engelse

godgeleerden, hebben in hun geschriften over dt geuallen drr
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consciëntie geleerd, dat er enige voorbereidingen tot de bekering of
levendmaki ng zijn, namelijk:
'Volreerst, enige verbreking van de aangeboren hardnekkigheid, en
dus enige buigzaamheid daardoor in de wíL. Tèn tueede, een zeer
ernstige overdenking van Gods wet . Tèn dzrdz, een overdenldng van
z.ijn zonden, waardoor men God verroornd heeft. Tèn uierde, een
wettische vrees voor de straf en angsten der hel, vergezeld gaande
met een wanhoop aan alles, war men in zichzelf heeft.'
Op deze wijze hebben ook de Engelse godgeleerden op de Synode
van Dordrecht gesproken over het derde en vierde artikel tegen de
remonstranten, als zr1 zeggen:'Daar zijn enige inwendige werkin-
gen, die de bekering of wedergeboorte voorafgaan, die door de
kracht des 

'Woords en des Geestes verwekr worden in de harren
dergenen, die nog niet wedergeboren zijn, als daar zijn: de kennis
van de wil Gods, het gevoelen der zonden, de vrees voor de straf, te
denken over de verlossing, en enige hoop op vergiffenis.'Verreweg
de meesten van de Nederlandse godgeleerden kantren zich hiene-
gen, zoals gezien kan worden bij \Witsius inzijn geschrift over de
Verbondzn (boek 3, hoofdstuk 6, afcleling I l, 12). Ondertussen is
het meest maar een woordenstrijd.
\íij zullen in enige opzichten ons gevoelen in alle vriendelijkheid
hieroververklaren. 'S7ij veroordelen deze srelling immers niet in alle
opzichten, omdat er niets duidelijker is, dan dat de Geest eersr de
wet gebruikt om de zondaar te doden, door haar eis en vloek in de
consciëntie te doen indringen, om de znndaar te benauwen, te
verschrikken en re doen wanhopen, om ooit ofte immer door iets
in zichzelf tot de genade te komen, voor en aleer Hij het Evangelie
gebruikt om hem levend te maken. \ilij zullen de kortheid
behartigen, aangezien wij in de tweede, derde en vierde Zondag
uiwoerig daarover gesproken hebben.
'lbn eerste, mijn geliefden, als wij het woord wedzrgeboorte in haar
nauwe zin aanmerken, zoals het te kennen geeft de levendmaking
rloor een bovennaruurlijke, krachtdadige en onwederstandelijke
wcrking Gods, ons levend makende en wederbarende in één
ogenblik, zo hebben wij bewezen, dar er niets voorafgaat om ons
tlaartoe re bereiden of te schikken. \flant russen dood en leven is
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geen middelstaat, evenmin als tussen iets en niets.

Ten naeede. Het woord uoorbereiden is niet precies de juiste

aanduiding, omdat het iets voorafgaands in zich heeft dat enige

werkelijke invloed heeft om het gevolg te veroorzaken. Dit is echter
in het geheel niet zo in het geval van de levendm"Li.g van de

zondaar. Het is niet desgenen die wil, noch dzsgenen die loopt, ookin
dit geval. Daarom was het beter die werkingen te noemen uooraf-

gaandz dingen (nu zijn er dihvijls honderd dingen, die voorafgaan

en toch niet voorbereidend zijn; een schepsel, een redelijk schepsel,

een zondig schepsel, enz., zijnvoorafgaande, maar geen voorberei-
dende dingen), liever dan aoorbereidende dingen tot dr tuederge'

boorte. En wij willen dat u ons in ons spreken hier en elders op die

manier zult verstaan, dat er dingen zijn die de wedergeboorte

voorafgaan. Maar dat wij nooit moeten denken, gelijk d,e halue

pelagianenen pajonisten, die de onmiddellijke werking Gods in en

aan ons ontkennen, dat wij uit de natuur door enige voorbereidsels

van ons of in ons tot de genade opklimmen. Dat men een christen
wordt, evenals men een geleerde filosoof wordt, trapsgewijze

opklimmend van de ene school tot de andere. Daarmee zouden we

de werking Gods in het wederbaren geheel verloochenen.
Tën derdc. De uitwerkingen die wij opgegeven hebben, worden niet
veroorzaakt enkel door onze natuurlijke kennis van de Goddelijke
waarheden, waarin wij zeer kunnen vorderen, noch door de kracht
van onze wil, maar door het'Woord en de Geest van God, met dat
\7oord gepaard gaande. Hoewel de Geest van God geen bovenna-

tuurlijk leven instort, werkt Hij daardoor nochtans zo krachtig op
onze zielen door het \foord, dat wij dat enigszins met betrekkitg
tot onszelf verstaan, daarbij bepaald worden en de uitwerking
daarvan gevoelen, tot veroorzaking van die aandoeningen en

uitwerkingen, die wij in ons gevoelen.

Dit is zo duidelijk in de dagelijkse ondervinding, dat het niet
bevestigd behoeft te worden. Indien het \floord op de ene tijd
uitwerkingen in de mens veroorzaakt, en op de andere tijd niet de

minste, moeten wij dan niet redelijkerwijze besluiten, dat de ene

tijd een kracht des Geestes dat 'Woord vergezelt, en daarmee

gepaard gaat, om die uinrrerkingen in ons teweeg te brengen en dat
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die kracht op een andere tijd niet met het \O7oord gepaard gaat? Ik
bcn van dit gevoelen, dat noch de vurige wet met al haar vloek ons

beroeren of verschrikken, noch het Evangelie ons troosten zal,

indien ergeenwerkingen des Geestes methet\7oord gepaard gaan.

Ondertussen zijn die werkingen niet levendmakend, gelooÊ
instortend en wederbarend, maar alleen werkingen van de Geest
Gods, niet van de Geest van Christus.
'lbn aierdz. Deze werkingen des Geestes in, met en door het'Woord,
worden de algemene uerkingen dzs Geestes genoemd. En voor zover
het'Woord nvee delen heeft, die op onze zedelijke staat betrekking
hebben, zo worden deze werkingen van de Geest, en de Geest Die
?.e veÍoorz^akt, genoem d de Gee* dzr dienstbaarheid tot ureze.'Want
deze bestaan in een aandringen van de vurige wet Gods met al haar
vcrvloekingen op de consciëntie, ter veroorzaking van vreze, schrik
cn benauwdheid. Ofzo de Geest het'W'oord van het Evangelie door
algemenewerking tot ons brengt, dan worden wij enige blijdschap
cn verlichting en smaak van de hemelse gaven deelachtig, die
spoedig verdwijnen. Tnnder dit onderscheid zijn er onnoemelijk
veel plaatsen van Gods'W'oord, die wij nimmer zouden kunnen
verstaan.
'lèn uijfde.In deze voorafgaande dingen kunnen de uit'werkingen
soms zeer groot zijn, naarmate Gods Geest de wet of het Evangelie
mer Zijn algemene werkingen vergezelt en de voorwerpen zicht-
baar maakt die betrekking hebben op ons, in de stand waarin wij
z.ijn. Het is dus enerzijds geen wonder, wanneer de mensen hun
z.onde in de wet zien en begrijpen dar zij onder Gods toorn en vloek
liggen en indien z\ zo komen te sterven eeuwig verloren zullen
gaan, dat dan de banden hunner lendenen los worden, en dat zij de
vreselijkste verschrikkingen, ontsteltenissen en beroeringen heb-
lrcn, waarin z\bezwrjken, en brullen als leeuwen wegens de dingen
die zij ondervinden en tegemoet zien. Anderzijds is het geen
wonder dat zi1, enigermate denkende verlost te zijn of te worden,
lroe ongegrond die gedachte ook mag z7jn, van blijdschap als

vcrrukt worden, en kunnen schijnen als opgetogen en buiten
t.ichzelf te zijn.
Nu moeten wij nooit denken, dat in degenen die dit alles onder-
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vinden, enig nieuw vermogen ingestort is tot nog toe. Het is de
Geest, Die door het W'oord hun aangeboren vermogen, dat lang in
een zorgeloze slaap der zonde als dood lag, wakker maakr, om
voorwerpen, die een betrekking tor hen hebben, en waartoe dit
vermogen genoegzaam in staat is, te begrijpen. Daardoor hebben
zij aandoeningen, naarmate de waarheid in betrekking tor zulk een
voorwerp onwedersprekelijk aan hun gemoed betoogd wordt. Dit
is duidelijk in de verdoemden in de hel. Dezen krijgen, om de
worm die knaagt 2.6 ean het knagen te brengen dat de ogen wenen
en de tanden knersen, geen nieuwe vermogens of hebbelijkheden
om zich daardoor vatbaar te maken. O nee, maar God doet dleen
de vurige bliksemstralen van Zljn vervloekende en verdoemende
wet, ogenblikkelijk als een rivier van vuur en sulfer in hun
binnenste indringen. En dat wij niet zulke voorwerpen hier op
aarde hebben, gelijk er in de hel zijn, zulks komt alleen van Gods
oogmerken enwijzebestiering, om het mensdom in zijn roeping en
voortteling van een zaad Gods onbelemmerd voor enige tijd te
laten voortgaan, om hun de drinkbeker der verbolgenheid ten
laatste in de hand te stellen. Maar werd het door iedereen geloofcl,
datzrjnstaat is, zoals die is, elk zou een Magór-missabib, een schrih
uan rondom, zijn.
Tin ztsde. Al die voorafgaande dingen, die men over het algemeen
in meer of mindere mate ziet in de mensen die tot jaren van
onderscheid komen, zijnínhun eigen naruur en aard geenszins met
de zaligheid gepaard. En ze hebben niet de minste invloed in het
verlaijgen van de zaligheid. Zezijn, eigenlijk gesproken, het leven
der zonde in de consciëntie, waarvan Paulus spreekt, als hij zegt dàt
'toen de wet lavam, de zonde levend werd' (Rom.7:9). Hieruit
kunt u bespeuren, datzo men dit naging, de grote twist, die in de
kerk is over deze uirwerkingen van de wer, terzijde zou kunnen
liggen. 'W'ant immers, zij zijn op zichzelf in geen deel zaligmakend
en hebben niet de minste oorzakelijke invloed om ons bij God
aangenaam te maken of om uit hun eigen natuur geschikte
voorwerpen voor de genade te maken, evenmin als de wening der
ogen en de knersing der tanden in de hel die hebben. En het is
jammer, dat men uit de gronden van de halve pelagianen daar zo op
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staat om hemel en aarde te bewegen, om enige dingen, die gans niet
tot de zaligmakende bekering behoren, noch gemeenschap daar-
mee hebben, voor zaligmakende werkingen te willen doen door-
gaan. De beroerten over zonden, schrik en angsten, geween en
knersing der tanden, enkel en alleen op zichzelf aangemerkg zijn
immers niet meer dan het leven der zonde in de consciëntie,
waaryoor iedereen openligt. Die worden alleen voor een tijd gemist
door de onbegrijpelijke ongelovigheid aan de waarheid van Gods
heilige wet.
Ten zeuende. Hoewel zij in en uit hun eigen natuur niet zaligma-
kend zijn, nochtans is het Gods gevvone weg, om altoos de wet op
de consciëntie van bejaarden eersr te gebruiken, om hen daardoor
b\j zichzelf rampzalig te maken. Als men het hiermee niet eens is,

spreekt men Gods'Woord en de bevinding van alle eeuwen regen,
en maakt m enzichzelf ten enenmale bespottelijken verachtelijk, en
men geeft een duidelijk bewijs, dat men nooit zijn ellende door de
wet heeft leren kennen. Daar deze dingen dus gewoonlijk vooraÊ
gaan (in een mate en trap die God dan eens grorer met de
allerontzaglijlste beroeringen, dan eens mer meer bedaardheid in
dezelve geeft), zo is het te vrezen, dat zlj die zich daartegen
verzetten, tegen God strijden, omdat dit werkingen van de Geest en
van het'W'oord zijn. Het is dus het beste, mijn geliefclen, de dingen
re laten ovetzomeren en overwinteren; onze leer niet te verzaken,
om ze terstond voor zaligmakende dingen of voorbereidingen
daartoe te doen doorgaan, noch ook om ze te bestrijden, daar ze

gewoonlijk (de maat en trap daargelaten) de bekering voorafgaan.
God kan iets goeds daaruit tevoorschijn brengen, hoewel ze, op
zichzelf aanqemerkt, geenszins zaligmakend zr1n, noch de minste
invloed tot de levendmaking hebben.
Tèn achtste. Al de genoemde dingen, die de levendmaking in de
bejaarden voorafgaan, zijn in hun eigen naruur niet zaligmakend,
maar zij gaan dilcwijls over en verdwijnen, ja, worden dikwijls
geheel uitgeblust door de vijandschap van de wederspannige en
vijandige wil, en zij zijneigen aan sommige verworpelingen zowel
als aan vele uiwerkorenen, die tot jaren van onderscheid komen.
Nochtans geloven wij heilig, dat gelijk God een bijzondere bestu-
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ring en beoging heeft in Zijn gehele voorzienigheid omtrent de
uiwerkorenen, zowel vóór als na de bekering, Hij hen ook mer een

oogmerk on der dezetucht van de vurige wet stelt, om hen daarvoor
te doen vallen, en om in hen ten onder te brengen al de hoogten van
eigen werk, die zich tegen de vrije genade verheffen. En om Zijn
wegvoor Christus en devrije genade te banen, zodat de Heiland, als

Hij hen levend maakt, hen gestaltelijk dood by zichzelf vin&. Zi1

achten dan de dingen, die hun gewin waren, schade en drek, en zij
verkeren onder een gevoel dat zrj zo geheel dood zijn, dat als de
zaligheid om een zucht, of zoveel als een nagelschrapsel moest
verlregen worden, zij dan eeuwig zouden moeten verloren gaan.
Ofer nu, boven en behalve het gezegde, enig inwendig onderscheid
bestaat tussen de dingen die de levendmalcing voorafgaan, zoals de
verworpelingen en de uiwerkorenen beiden deelachtig worden, is

een vraag van gewicht. \Vij kunnen er veilig op zeggen:
1. Dat, terwijl ze aan de verworpelingen gegeven worden uit Gods
rechterlijke toorn, ze de uiwerkorenen gegeven worden uit Gods
liefcle, als een God Die met hen, schoon vijanden zijnde,verzoend
is.

2.DatGod een bijzonder oog op hen in dezen houdt, zodarzijvan
God bijgestaan en bewaard worden voor de grore uitersren van de
diepste wanhoop en het gaan tot de strop met Judas.
3. Dat God de maat en trap wijselijk bepaalt, door de een meer en
de ander minder van deze verschrikking te geven, omdar Hij het
beste weet wat voor een ieder, near zljn omstandigheden en
gesteldheden des lichaams, nodig is.

4.DarHij, hoe lang of kort zij duren, en hoe groot of klein de trap
van de beroeringen zijn moge, evenwel een ieder Zijner uiwerkore-
nen daardoor zo in de dood doet vallen, dat zlj door werkzaam-
heden van hun zijde niet tot de genade kunnen opklimmen, maar
zo gestaltelijk dood worden bij en in zichzelf, en dus langer of
korter blijven, totdat de vrijmachtige God door Zijn wederbarende
kracht hen levend maakt, en door de werking van Zyn Heilige
Geest, ZijnZoon in hun zielen openbaart, zoals Hij hun van God
geworden is tot wijsheid, rechwaardigmaking, heiligmaking en
volkomen verlossing. Velen komen in de kuil van hun ellende. Bij
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enigen gaan de indrukken ovet maar bij velen is het zo, dat zij met
hun gestalten en werkzaamheden er uit klimmen. Zij zljn en

blijven dieven en moordenaars, die over de muur klimmen en niets
hebben lwaarop zij hun zaligheid bouwen, dan alleen enige werk-
zaamheden van hun zijde.
Aldus ziet u, dat wij in dit opzicht van Gods werkingen en

leidingen enig onderscheid hebben opgegeven, maar of zij in hun
eigen inwendige aard en natuur onderscheide nzijn,laat ik aan God
over. Vij hebben noch licht noch kennis genoeg, om die inwendige
onderscheidingen voor te stellen; want zijn het werkingen van de

Geest in de wet, waardoor met een natuurlijk geloof het getuigenis
der wet geloofcl wordt, dm zijn ze enkel en alleen het leven der
zonde tot benauwingvan de ziel. En zijn ze door de werking van de

Geest van Christus in het Evangelie, danzijnze geenvoorbereidsels
tot de levendmaking, maar uiwloeisels van de levendmaking of de

wedergeboorte, en strekken als onfeilbare bewijzen daarvan, enzyn
in hun aard en natuur, hoewel sommigen ze m^eÍ voorbereidend
noemen, ten enenmale van alle werkingen des Geestes in en door
de wet op de ontwaakte consciënties onderscheiden. Ondertussen
kunnen wij noch voor onszelf noch voor anderen dit onderscheid
nagaan. En dus moet€n wij ons altijd de vijftiende stelling van de

Dordtse vaderen te binnen brengen.
Tèn negendc. Eindelijk dan ziet u, hoewel er dingen zijn die
doorgaans de levendm"kirg en instorting van het geloof vooraf-
gaan, dat zij nochtans geenszins voorbereidsels daartoe z\n. Zlj
vloeien immers alleen maar voort uit de oude natuur, en, hoe
schoon ook hun gedaante ís, ze zijn maar enkel zonden, en er zou
niets ongerijmder zijn, dan te zeggen dat de zonden ons voor Gods
almachtige en herscheppende genade zouden voorbereiden. En dus
moeten wij besluiten met de Dordtse vaderen, dzt God ons, zonder
ons toedoen, het leuen schenht, in de gemeenschap met Christus, Die
de Borg en Plaatsbekleder der uiwerkorenen is. En dat dit leven,
zonder te letten ofacht te geven op iets dat in het schepsel is, in een

punt des tijds van God onmiddellijk aan Zrjn uiwerkorenen
geschonken wordt.
\Vij kunnen dus opmaken, dat gelijk geen hoedanigheid, hoe ook
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genoemd, ons voor de genade een geschikr voorwelp kan maken,
zo ook geen zonde dat kan beletten; en dat het dleen de verschrik-
kelijke vijandigheid van onze onverootmoedigde harten is, die ons
belet om naar Christus te gaan zoals wij zijn, zonder iets in onszelf
vooraf te verbeteren, om van Hem levend gemaakt te worden.
Eer ik besluit, zeg ik nu maar, dat u ziet hoe er, eigenlijk gesproken,
geen voorbereidsels tot de levendmakingzijn, en dat er nochtans
enige dingen voorafgaan. In dit opzicht heb ik eens, naar mijn
weten, in mijn geschriften van voorbereidingen gesproken, maar
verstond er toen, als ook nu nog, niets anders door dan ïooraÊ
gaande dingen . Zie Het A.B.C. des Geloof over de benaming van
'aandoen'. En daar spreek ik alleen van een uoorbereiding tot
oaertuigingen tot levendmaking.

3. De inlijving zz Christus gaat vooraf aan de aanneming
uanChrtstus

\lZe hebben gezien dat er niets,her minste niet delwendmaking en
de instorting van het geloof, waardoor wij in Christus ingelijfd
worden, voorafgaat. Zo moeten wij nu nader overgaan tot de
woorden van de onderwijzer, en dus ror her gevoelen van de her-
vormden, die deze Catechismus naasr de artikelen van de Belijdenis
van de Nederlandse kerken aannemen. Zij houden en bekennen
die (heuij door handtekening of lidmaatschap) als de waarachtige
belijdenis van hun geloof, zoals die beide uit Gods \Woord ge-

trokken en daarop steunende zijn.
Om nu deze woorden van de Catechismus re verklaren, zullen wij
in het algemeen sprekenvan de orde, die onze godgeleerden houden
in het voorstellen van hun gevoelen, over de wijze waarop de
verlossing, door Christus verkregen, de uiwerkorenen roegepasr
wordt, en hoe zij die deelachtig worden gemaakt. Zy zeggen niet:
'die Christus en al Zijn weldaden door een oprecht geloof aan-
nemen', en dus door dat geloof 'Hem ingelijfd worderi; maar
geheel andersom: 'die Hem door een oprecht geloof worden
ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.' Zo stellen zij dus de
inlijving van de uiwerkorenen in Chrisrus door het ingestorte
geloof, voordat dat geloof in hen zich in werkzame of uirwerkende
daden kan vertonen.
Deze orde der zaken moeten wij nooir veranderen noch laren varen,
gelijk wij tot onze droefheid zien, dat enigen het gedaan hebben,
zeggende, dat men de daad van het A*nnemen aan Christus en al
Zijn ueldadzn, moer stellen en verklaren uóór de inlijuing in
Christu, en dat men de inlijving moet zien als een gevolg van het
dadelijk aannemen van Christus en al Zijn weldaden. Volgens
dezen hadden de woorden van de Catechismus aldus moeten
luiden: 'Neen zij, maar alleen die Christus en al Zijnweldaden door
een oprecht geloof aannemen, en door die aanneming Hem
ingelijfcl worden.'
Veel eenvoudigen, die geen ervaring of geoefend inzicht in her
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lVoord der gerechtigheid hebben, hebben ook de ongerijmdste
denkbeelden en stellingen over deze gewichtige zaak. Bijvoorbeeld
wanneer zij stellen dat, eer zij Christus ingelijfcl worden en het
bovennatuurlijke leven onwangen, zlj niet alleen een gevoel van
zonden hebben, en een honger en dorst naar de gerechtigheid,
maar dat zij daarenboven tot Christus komen en Hem dadelijk
aannemen. En dat er zulk een volmaaktheid in die daad moet zijn,
eer de inlijving of vereniging volgt, en dat zij pas hierop, als een

gevolgvan hun aanneming, leven ontvangen, en ookpas hierop en

hierdoor Christus Jezus ingelijfd, of wat hetzelfde is, met Hem ver-
enigd worden. Omtrent dit wanstaltig en ongerijmd begrip yenze-

ken moeten wij deze en gene dingen tot wederlegging aanmerken.
Ten eerste, mijn geliefden, hoewel het verre van mij is iemand van
onrechvinnigheid in de leer te verdenken, vooral als men een

afkeer toont te hebben van alle onrechtzinnigheid, nochtans
kunnen wij het niet voorbijgaan om tezeggen, dat deze stellingen
zo arminiaans zijn, dat, gelijk de heer Holtius zegt,wij bij toeval in
de arminiaanse kerk kunnen geraken. Zieher boekje van Holtius
over het Oprecht Geloof Ylant dit is de stelling der remonstranten,
dat 'God, door Christus voldaan zijnde, ons arme zondaren het
leven en de vergeving der zonden voorstelt, op voorwaarde dat wij
in Christus geloven zullen, dat is tot Hem komen en Hem
aannemen om aldus dat leven te verkrijgen.' Zryn wij het nu met
hen niet eens in hun gevoelen, waarom spreken wij dan hun taal?

De voorzichtigheid, die de heiligen behoorden te hebben, moest

ook een afgrijzen geven van deze schijn des lavaads. Ik houd het
met onze belijdenisgeschriften, die ik acht op het Voord van de

levende God gegrond, en bijna woordelijk daaruit getrokken te

zijn, en kan geen verandering dulden, omdat dit gelegenheid geeft
tot een schadelijke verandering in de leer.

Ti:n tweede. Hoe komen wij aan dat vermogen, om onze zonde te
kennen met een diep gevoel, om naar de gerechtigheid en het leven

te hongeren en te dorsten, tot Christus te komen, Hem aan te
nemen, en dus het leven te onrvangen? Mijn geliefden, een van
beide moet waar zljn,'want er is geen derde. \Vij moeten dit hebben
óf door onszelfl, dat is uit de natuurlnachten, die wij van tevoren
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hadden, maar niet opwekten of oefenden en ten uiwoer brachten;
óf wij moeten deze dingen hebben uit kracht van onze inlijving in
Christus, en het onwangen van een nieuw leven en nieuwe natuur,
die wij van tevoren niet hadden. Maar dit laatste wordt door de

omkering van de woorden van de Catechismus ontkend, en er

wordt gesteld: dat wij het leuen in, op of na onze aanneming
ontuangen (u ziet hoever wij al toegeven door het gebruiken van die
woorden 'in, op of na'). Derhalve moeten zijhet eerste stellen en

leren: dat een mens, eer hij Christus ingelijfrl is, en dus daardoor
het leven onwangt, een hartelijh leedwezen ouer zijn zondzn kan
hebben, naar de gerechtigheid hongeren en dorsten, tot Christus gaan
en Hem AAnnernen, en eindelijk het leuen uit Christus ontuangen han.

Dit is echter een verzaking van al de gewichtige stukken van onze

leer, rakende de gehele verdorvenheid van onze natuur, welke zo

groot is, dat wij nier half,, rnaar geheel dood zijn, totdat wij in onze

inlijving in Christus levend gemaakt worden. Yan onze zljde
kunnen wij ons dus noch tot God noch tot Christus begeven, zelfs

niet in enige de minste daad, totdat wij door ons zijn in Christus
leven en behvaamheid onwangen om die daden te oefenen.
Hierom heeft onze kerk de gruwelijke leer der remonstranten, als

met Gods \7oord strijdig, verworpen en veroorde eld. Zie de vierde
en zesde stelling van de verwerping der dwalingen in het derde en

vierde artikel tegen de remonstranten.'!Vij hebben de woorden der
vaderen aangehaald; ieder l<anze nalezen.

Ten derde. Die stellingen zijn met alle rechte redenen strijdig, en

zichzelf omverwerpende, zowel als met Gods 'Woord, dat niets
inhoudt wat met de rede strijdig is. Indien men eens zei: een dood
mens gevoelt dat hij dood is, dat hij om levendmaking en

opwekking uit de dood roept, dat hij verder uit zichzelf opstaat, en

op zyn eigen benen naar de medicijnmeester gaat, en dan pas

levend werd, zouden wij niet zeggen, dat iemand die zo redeneerde,

krankzinnig was? Maar dezaak is hier dezelfde: al degenen die het
dadelijk geloof, waardoor wij Christus en al Zynweldaden aanne-

men, stellen uóórde inlijving, maken zich aan zulke tegenstrijdige,
onbestaanbare en zichzelf omverwerpende stellingen en leringen
schuldig.
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Ti:n uierdz.Het is een algemeen aangenomen regel, dat de grondslag

van gemeenschap, en alle mededeling van iets, rust en gegrond is op

de vereniging die er tussen de personen ofzaken is. Het goed van de

man of de vrouw is niet gemeenschappelijk, voor en aleer zii
verenigd zijn door de huwelijksband. Het leven dat in de wortel is,

wordt niet medegedeeld dan aan die takken, die met de wortel

verenigd zijn. Het leven van het lichaam hebben die leden niet, die

met het lichaam niet samengevoegd zijn. Het water dat in de

fontein is, kan nimmer in mijn put komen, tenzij er een pijp of
kanaal is tussen mijn put en de fontein, waardoor ze met elkaar zo

verenigd zijn, dat uit de volheid van de ene de ledigheid van de

andere, door het verenigend middel (hezij pijp of buis) kan

vervuld worden, wat nooit zou kunnen als er geen vereniging

tussen beide was.

De stelling nu, die het geloofsaannemen uóórde inlijving stelt, is

aan al deze ongerijmdheden onderworpen, en strijdt met een

aangenomen regel, dat dz gemeenschap dz uereniging uerondzrsteh,

daarop gegrond is en daaruit uoornloeit. Zal het oog buiten het

hoofd zïen? Zal de tong, die in de mond niet is, smaken? Zal de

hand, die afgehouwen is van het lichaam of geen levensinvloeden

daarvan onwangt, grijpen? Zullen de voeten, die door de samen-

voegselen van zenuwen aan het lichaam niet samengebonden zijn,

gean? Zal,een tak, die niet in de boom is, bloeien? Even onmogelijk
zullen wij ook Christus en Zijn weldaden kunnen aannemen, tenzij

wij Hem eerst ingelijfdz\n, en door die inlijving het bovennatuur-

lijk leven onwangen.
Ten uijfde.Her kornen tot Chrisns en Christus aannemen zijn imrners

dadrn, maar daden uerond.erstellen leuen. Die dood is, doet immers

niets. De doden zullen U niet loven, de levende, de levende, diezal

U loven. Maar volgens de omkering van het anrwoord van de

Catechismus oefent men het geloof eerst en wordt dan levend. Ik
zou geen andere stelling tvveten die zo ongerijmd is als deze.l$7ant

het is onmogelijk om dit te begrijpen, omdat het met zichzelf in

strijd is.'Wij moeten eerst de genade des geloofs onwangen' eer wij
de daden des geloofs kunnen oefenen, maar wij onwangen de

genade des geloofs en de levendmaking daardoor, dat ChristusZich
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met ons door de Heilige Geest verenigt, en deze dingen uit kracht
van die vereniging ons zo mededeelt in onze krachtdadige roeping,
dat wij ons ook met Hem van onze zijde verenigen.
Ik heb lang gezien, dat veel mensen verward raken in tegenstrijdig-
heden in dezen, waaruit zijzichniet redden kunnen, aangezienzij
geen behoorlijk onderscheid maken tussen dz genade des geloo$ en

de uerkzaamheid dts geloof .E"het is ook te beklagen, dar dezezaak
bij de meeste uitleggers niet terdege onderscheiden en recht
uitgelegd wordt, gelijk het behoort. Het gevolg is dat men nu zo

dwaalt, dat men aan de dadzlijhe werhzaamheid uan het geloof tot
rechnaardiging begint te sprehen. Het is echter zo dat het geloo6 met
betrekking tot de rechwaardigmaking, nooit in aanmerking kan
komen als een uitgaande daad en werkzaamheid van onze ziel. Het
is alleen een lijdelijk onwangend instrument, dat van en uit zichzelf
niet bestaat. Voordat het dadelijk werkt, onwangt het geloof de

werkelijkheid lijdelijk, slechts in zijn betrekking tot de recht-
vaardigmaking, enzovoort, als Gods gave.

Tèn zesde. 
'l7ij kunnen bij het gezegde nogvoegen, dat GodslVoord

ons altijd leert, dat wij eerst leaend gemaaht uorden, eer wij iets doen

hunnen. Deze levendmaking geschiedt zonder ons, evenals onze
schepping zonder ons teweeggebracht wordt. Er zijn wel trappen in
de staat der genade, maar geen trappen tot dz genade. 

'S7ie dat stelt
is een pelagiaan, of hij weet niet wat hij zegt.

Ik moet maar zeggen, dat wij bij onze komst onder u, bespeurden
dat velen verkeerde gedachten van het geloofhadden, als zou het
alleen in een daad van aannemen van Christus bestaan. Daarom
gingen wij in het jaar 1736 de benarningen dzs gelooSverhandelen,

om u te doen zien, dat Gods Geest het geloof onder vele benamin-
gen voorstelt, opdat kleinen, die het niet onder de ene benaming
kennen, het onder de andere zouden kunnen verstaan. Toen wij
ondertussen bemerkten, dat deze en gene onder u in de mening
verkeerde, dat wij geen leven hebben, vóór dat wij dadelijk Christus
aannemen, en dat wij Hem pas ingelijfd worden door dat dadelijk
aennemen, gav€n wij de Eigenschappen dzs Geloof uit. Daarin is

deze zaak zo duidelijk in de eerste leerrede voorgesteld, dat
verreweg de meesten nu begrijpen, dat de inlijving uóórdegeloofs-
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werkzaamheid van het aannemen gaat. U kunt daar zien wat wij

gezegd hebben, en dit daar bijvoegen, alsook hetgeen de. heer

Éolti,r, in zijn werkje over het Oprecht Geloof\eeft aangetekend,

en dus zouden wij hiervan afstappen, indien wij het niet nodig

oordeelden een paar tegenwerpingen voor te stellen en op te lossen.

\íant immers, eve.tals de verandering van de orde van de catechis-

mus uit onkunde voortkomt en zeer gevaarlijk is, zo vloeien ook al

de tegenwerpingen voort uit de diepe en beklaaglijke onervaren-

heid in het \íoord der gerechtigheid.

Zrj zeggen dan: die in de Zoon geloofr, heefi het leuen, ,waaruit 
ze

besluitá willen, dat het geloof in de Zoon voorgaar, en dat men het

leven na dat geloof in de7'oonkrijgr Maar, mijn geliefden, ikmoet

zeggen, dat áit een wonderlijke uitlegging en een-zeer.verkeerd

beil"it is. \íant er staat niec die in dc Zoon gebort, zal het leuen

krijgen,maar hij heeft het alrede. Het is hier in de tegenwoordige,

niet-in de toekomende tijd, en dus is het dadelijk geloven in de

Zoon eenallerduidelijkst blijk en bewijs, dat hij, die dit doet, reeds

is levend geweest.

Zijzeggei,dat Christus zegt: 'die Mijn vlees niet eet en Mijntloed
.ri.t drirrkt, heeft geen leven in zichzr,lf.'Maar Christus geeft daar

geen onderwijs ovèr wat voorgaat en volgt, maar geeft een duidelijk

Lrakter.,ra., een mens, die leeft. Het is alsof wij zeiden: die niet eet

en drinkt, is dood, omdat overal waar leven is, het onderhouden

moet worden door het nuttigen van spijs en drank, dat wij door

eten en drinken nuttigen. Nu weet u, mijn geliefden, dat wij niet

van dood levend *orá.r, door het eten en drinken, maar dat het

leven, dat wij reeds hadden, door eten en drinken onderhouden

wordt. van gelijke aardzljnal de andere schriftplaatsen, zodat het

voor een ieder, die weet in hoe velerlei opzichten het woord 'leven'

in Gods \Woord genomen wordt, gemakkelijk is daarop te ant-

woorden.
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4. De inlijving in Christus

Nu wij de orde, volgens welke onze ondenn'ijzer de toepassing van

de verlossing voorstelt, gezien en verdedigd hebben tegen degenen

clie de goede orde omkeren, zo moeten wij tot de behandeling der
z,aken overgaan. Daarbij zullen wij op twee zaken nader acht geven,

namelijk wij zullen in de eerste plaats van onze inlijuingin Christus,

cloor een oprecht geloof, spreken, en dan van de voornaamste

geloofsdaad, welke is een ddnnernen uan Christus en al Zijn wel-
daden. Het eerste stelt ons de genade des geloofs zelfvoor ogen, en

het andere de dadelijke werkzaamheid van deze genade.

lletreffende de inlijving der uiwerkorenen (die zalig zullen worden
door Christus, gelijk zij door Adam verdoemd zijn) in Christus
cloor een oprecht geloof, dit is een stukvan het allergrootste belang,
a:rngezien op de inlijving in Christus, of de vereniging der uiwer-
korenen met Hem, de gewichtigste stukken van onze leer, als op
hun eigenlijk fundament, rusten. En dat zonder dit, als vooraÊ
gaande, nimmer bestaan kan de toerekening van Zijn gerechtig-
heid, de rechwaardigmaking en het verkrijgen van het geloof.'Wij
lrehoeven ons niet breed daarover uit te laten, aangezien wrj er za

opzettelijk over geschreven hebben in de Eigenschappen des Geloof,

ltlz.l-22, nog nader in het eerste deel van ons onlangs uitgekomen
werkr (zie blz.ll7-I22), envooral in de derde en vijfde Tnndag.
l)aarbij hebben wij aangewezen dar zonder een vereniging noch
Adams noch Christus' gerechtigheid ons toegerekend kan worden,
en ook hoe velerlei verenigingen er zijn. Evenwel, omdat hier de

plaats is om daarvan te spreken, zullen wij maar duidelijk en in orde
bij elkaar moeten brengen hetgeen wij overal van deze verborgen-
hcid tot stichting van Gods kerk geleerd hebben. Om nu in alle
nrogelijke helderheid van deze zaken te spreken, zullen wij eerst de

vcreniging, op zichzelf aangemerkt, bespreken en vervolgens de

vcreniging die er is tussen Christus en de gelovigen.

| . tlcdocld is de Verzameling uan Leenedenen.



Wreniging
Eerst zullen wij dus spreken van de uereniging, op zichzelf aange-

merkt, opdat wij, zoveel het mogelijk is, een helder denkbeeld van
deze zaak mogen hebben. Wrenigen, in het Latijn aangeduid met
een bastaardwoord unio (herurelk wij niet moeten verwerpen,
aangezien het beter is om de vereniging tussen de Persoon van de

Zoonvan God met de menselijke natuur uit te drukken, dan het
Latijnse woord compositio, samenvoeging, gelijk op zijn plaats zal

gezien worden), zegt of geeft te kennen (zoveel het op de drie
Personen in het GoddelijkVezen niet ziet) éen worden aan zahen of
personen, die aboos aoor dezc eenutording als onderscheiden uan

elhandzr in het een of ander opzicht Tnoeten aangemerkt utordcn.

Vanwege de veelvuldige wijze op welke het een-worden of een-zijn
moet aangemerkt worden, is verenigen zeer onderscheiden.
Er is een taezenlijhe uerenigingtussen de drie Goddelijke Personen,

Die van elkaar door hun personele eigenschappen onderscheiden
zijn. Maar daar elk van Dezen herzelfde gehele en ondeelbare
Goddelijke 'W'ezen hebben, zijn zij zo wezenlijk met elkaar, door
het hebben van hepelfde'Wszen, verenigd, dat deze Driemaar Eén

ztjn (l Joh. 5:7). Deze wezenlijke aerenigingis zn bijzonder tussen

de drie Personen, Die herzelfde \Vezen hebben, dat die nooit aan

het schepsel kan medegedeeld word en. Zelfs niet aan de menselijke
natuur van Christus, hoe nauw die ook met de Persoon van de

Zoon van God verenigd is. Dus ziet u, dat de dwaling van zulke
mystieken vervalt, die drijven, dat ruij uergood worden in God. Ook
moet te gronde gaan die stelling, oflaat ik liever zeggen: onbekookte
uitdrukking dergenen die zeggen, dat wij met de Drie-enige God
verenigd worden, want dat is niet nauwkeurig gesproken. \Wij

worden met Chrisrus verenigd, en kunnen niet gezegd worden met
God Drieënig verenigd te zijn, dan alleen voor zover wij verenigd
zijn met die Persoon, Die, wegens het hebben van herzelfde \(/ezen
met de Vader en de Geest, een en dezelfcle God is. De Godmens is

de onmiddellijke Persoon, met \íie wij verenigd worden door
middel van het geloof. Vil iemand zeggen, dat wij door Hem met
God Drie-enig verenigd worden, wij hebben er niets tegen.

Er is een personeh uereniging tussen de Persoon van de Zoon van
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God en de menselijke natuur, die niet door enige vermenging
onder elkaar tot één Persoon verbinden, maar door aanneming van
tlc menselijke natuur, zonder deszelfs personaliteit, in de eenheid
ner Zijn Goddelijke Persoon. Dit is alleen het voorrecht van de
rnenselijke naruur van Christus, die Hij uit het vlees en bloed van
de maagd Maria aannam. Niemand wordt tot dit voorrecht
toegelaten, dat hij een wezenlijk persoon met de Zoon van God zou
tijn, daar dit alleen het voorrecht is van die natuur, die Hij
:rangenomen heeft. Het is dus een dwaling, dar wij alzo verenigd
worden met Christus dat wij in de striktste zin op zouden houden
een persoon rc zijn, ons bestaan af te leggen en één en dezelfde
persoon met de Zoon van God te zijn. Voor die opvatting is
niemand varbaar, tenzij hij het gebruikvan alle rede terzijde legt en
z.ijn ogen, zinnen en gevoel ten enenmale verzaakt.
llr is een uereniging der samenaoegingvan verscheiden e op zichzelf
lrcstaande dingen, zonder dat er enige verenigingsband russen
beide is. Gelijk een hoop srenen of een hoop zand: elke sreen
lrestaat op zichzelf, en elke zandkorrel bestaat op zichzelf, hoewel
het tezamen een hoop srenen en een hoop zand uitmaakt. Maar dit
kan geen vereniging in een eigenlijke zin genoemd worden.
Flr is een tuerhniglijhe uereniging die in alle kunststukken, ook in
gcbouwen, plaatsheeft. Daardoor is het ene deel zo vasr aan het
irndere vastgekleefd of daarmee samengehecht, dat zry één kunst-
stuk of gebouw met elkaar uitmaken. Maar dit is een redeloze en
lcvenloze vereniging door een werktuig, alleen op elkaar werkende.
lrr is een burgerlijhe aereniging waardoor verscheiden burgers of
soldaten door zekere \Merren en voorrechten één burgerlijk lichaam
tuitmaken, aangezien een en dezelfde wer en bevel hen tot heaelfde
vcrbindt en verplicht. Maar iedereen begrijpt, dat hier de een geen
invloed op de ander heeft.
lir is een kerkelijke uereniging die niet alleen bestaat in de belijdenis
van een en dezelfcle leer en ruchr, maar in de onderlinge gemeen-
schap aan heselfcle Hoofd en d, Zijn goederen, en in het hebben
vln dezelfde Geesr, om al de leden tot de enigheid van deze Geest
tc brengen, door de band van het geloof en de liefcle. Maar dit is
llgemeen, ziende op de onderlinge eenheid van de leden der kerk
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onder elkaar, waarvandaan de Kerk éénKerk, éénlichaamgenoemd

wordt. Christus'duive is een enige.

Er is een nanurlijke uerenigingrussen de leden van het lichaam en

het hoofd, en tussen de takken, die door middel van de stam met de

wortel verenigd zijn. De een werkt op de ander, volgens de

natuurwetten, die zijvenGod, deAuteurvan de natuur, onwangen
hebben. En dus is deze vereniging, en de werking daaruit voort-
vloeiende, alleen volgens een natuurwet, die gehoorzaamd wordt
zonder de minste kennis of bewustheid.
Er is een huu.,elíjhsuerenigingtrtssen man en vrouw, waardoor zij, die

vóór dezen twee waren, zodanig éénzijn, dat niet alleen hetgeen zij
elk op zichzelf aangemerkt bezaten, gemeenschappelijk wordt,
maar dat de een zo volkomen van de ander wordt, dat de man de

macht niet meer over zijn eigen lichaam heeft, maar de vrouw; en

evenzo ook de vrouw de macht niet over haar eigen lichaam heeft,

maar de man. Dit is daarop gegrond, dat deze tuee één ulees zijn.
Maar dit is door een voorafgaande toestemming.
Er is een sacramentele uerenigingtussen het teken en de betekende

zaak, zonder de verandering van de ene in de andere, en ook zonder
de minste $'sieke invloed op elkaar. Deze vereniging is alleen

gegrond op de instelling van God, Die lichamelijke dingen wil
gebruiken om geestelijke dingen te beduiden, en op het woord der

Goddelijke belofte, waardoor de vereniging tussen onderscheiden

dingen zo vast gemaakt is, op een geestelijke en onlichamelijke
wijze, dat die de ene in waarheid geniet, ook de andere geestelijker-

wijze deelachtig wordt, volgens de natuur der zaak.

Nu hebben wij deze dingen op blz. 177 en I l8 van het eerste deel

van ons laatst uitgekomen werk2 opgegeven, zonder die te be-

schrijven. Daarbij hebben wij getoond, dat de Heilige Geest als het
ware stamelende van deze vereniging met ons wil spreken en

daartoe alle gelijkenissen en zinspelingen neemt. Ondertussen

blijft de zaak een waarheid, dat er in de vereniging tussen Chrisus
en Zijn uiwerkorenen iets is, dat in geen van al de genoemde
verenigingen te vinden is. En zo is en blijft het een verborgenheid,

2. Bedoeld is de Verzameling uan Leerredenen.
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die wij niet ten volle zullen kunnen begrijpen of beschrijven. \Wij

houden ons dan ook aan de omschrijving, die wij na veel overleg in
het jaar 1742 daawan gegeven hebben in de Eigenschappen dzs

Geloof (blz.4 onderaan en blz. 5 bovenaan): Het is een zeer nAuu)e,

uerborgm, allerwaarachtigste, en onscheidbare betrehhing tussen

Chrisna en de gelouige, uaardoor de Persoon Christus, door dc Heilige
Geest, met dz percoon uan dz gelouige, en dz persoon uan de gelouige met
de Persoon Chrisua, door het geloof alzo wedcrzijds met elhaar
uerenigd utorden, dat ztj één uerborgen lichaarn met Christus, het
Hoofd uan ltenelue, uitmahen, en deelhebben aan al de welàaden, die
Hij uerworuen heef. Zo iemand deze vereniging klaarder en beter
wenst te omschrijven, hij zal mrj een grote dienst doen.

De uereniging tussen Chrisns en de gelouigen

Nu wij de kundigheid van vereniging op zichz.elf, en de velerlei
verenigingen, die er zijn, voorgesteld hebben, komen wij nader tot
de zaak, om te spreken van de vereniging, die er is tussen Christus
en de gelovigen.
\i?'ij zullen van deze vereniging zelf spreken, en dat wel zo, dat wij
eerst spreken zullen van de vereniging, die er is tussen Christus en

de uiwerkorenen, zelfs als zlj nog in de natuurstaat zijn, en wat
betreft hun betrekking tot de eersteAdam kinderen des toorns zijn,
naast alle andere nakomelingen van Adam. Dat er zulk een

bi.izondere betrekking is tussen Chrisrus en de uiwerkoren zon-
daren, zelfs eer zij noggelovin,,'is zo duidelijkr'dat dit te ontkennen
een ontkennen zijn zou van de ganse leer der voorverordinering
met alle gevolgen van dien. Christus noemt ze Zijn schapen,zelfsin
de natuurstaat, zelfs als ze tot een andere stal behoren (Joh. I 0: 1 6) .

Gegeuenen uan de Vadtr aan Hem. God wordt aangemerht met lten,

terwijl ze zelfs nog vijanden zijn, uerzoend te zijn (Rom. 5:10),
wegens hun zijn in Christus ofwegens een nauwe betrekking tussen

Hem en hen.
Het is niet nodig deze zaak breder te bevestigen, omdat alle
hervormden hierin samenstemmen. Deze vereniging is de grond-
slag en het fundament waarop, en het beginsel waaruit de ver-
eniging met de uiwerkorenen door de Heilige Geest, en hun
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vereniging met Christus door het geloof moet afgeleid worden. En
zo is er een drieërlei band tussen Christus en de uiwerkorenen.
Ten eerste. Er is tussen Christus en de uiwerkorenen een natuurlijke
vereniging, \Megens de gemeenschap aan dezelfcle menselijke na-
tuur, met een allerbijzonderst opzicht op hen, die Hem van de

Vader gegeven zijn. Daarom wordt gezegd, 'dat Hij vlees en bloed
deelachtig is geworden, opdat Hij in allesZijnbroederen gelijkzou
zijri (Hebr. 2:14,17). Dit ziet nu niet op de menselijke natuur in
het algemeen, maar op het zaad van Abraham, die als een vader der
gelovigen aangemerkt wordt. En het geeft te kennen, dat Hij die
menselijke natuur alleen in betrekking en broederschap tot het
zaad van Abraham, in onderscheiding van alle verworpelingen,
aangenomen heeft. Daardoor is het, dat Hij alleen van dat zaad, en
niet van al het zeadvanAdam, gezegdwordt ulzes uan ltun alees en

bem uan hun benen te zijn.
Mogelijk heeft het niet recht bepalen van deze natuurlijke vereni-
ging tussen Christus en de uiwerkorenen alleen, met uitsluiting
van alle anderen, gelegenheid gegeven tot de leer der algemene
genade.'Want heeft Christus de menselijke natuur in het algemeen
aangenomen, zonder enige bepaling, dan volgt zeker, dat Hij voor
de mensen in het algemeen gestorven is. Overweeg de redenering
van de apostel, Hebreeën 2:Il-16, en u zult bevinden, dat onze
redenering haar kracht heeft.
Ten weedz. Er is tussen Christus en de gelovigen een utettelijhe
uerenigingof betrekking, waardoor Christus en de uiwerkorenen,
in meer dan één opzicht in het oog der wet volgens haar aller-
suengste eis en vordering, één zljn. Daardoor kan, zonder enige
matiging of afgaan van haar striktste eis, van de uiwerkorenen
gezegd en gehouden worden, alsof zij alles gedaan en geleden
hadden in eigen persoon, wat Christus gedaan en geleden heeft. Als
u zich maar te binnen brengt, wat u over Zondag 5 gehoord hebt,
zal, dit duidelijk zijn. Vij behoeven het niet te herhalen.
Eindelijh, een uerbondsuereniging, waardoor Hij hun staat en

conditie zo aanneemt als hun Borg, dat Hij hun zonden deZijne
laat worden, door toerekening, opdat, als die gezocht werden, Hij
verbrijzeld zou worden, enzijvrijzouden gaan. Al deze stukken zijn
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breedvoerig in Tnndag 5 beredeneerd. En wij hebben ze maar

willen ophalen, opdat u zien zoui ten eerste, de heerlijke staat der

uiwerkorenen, door deze drieërlei vereniging met Christus, zelfs

eer zij nog geloven, en ten tweedz, opdat u bemerken zou, hoe de

vereniging, die tussen Christus en de uiwerkorenen in de tijd der

minne geschiedt, hieruit af te leiden is.

Nu willen wij van de wederzijdse vereniging, die in de tijd der

minne geschiedt, wat nadergaan spreken. De uiwerkorenen zijnin
Christus Jezus, door het onveranderlijk besluit van Gods eeuwige,

vrijmachtige en onafhankelijke voorbeschikking en door deze

drieërlei betrekkingen tussen hen en Christus, eer zij geloven en

wedergeboren worden, beveiligd voor het sterven en ook voor de

eeuwige verdoemenis. Nochtans, mijn geliefden, worden zij, als

kinderen en nakomelingen van Adam, door de gewone voortplan-
ting in zonde onwangen en geboren. Zij komen in dewereld onder
Gods toorn en vloek, zrln ten enenmale dood in zonden en in mis-
daden, en blijven zo, totdat Christus Zich door de Heilige Geest

met hen verenigt en Hij het geloof in hun harten werkt, waardoor
zij met Hem verenigd worden in hun krachtdadige roeping.
Zo spreekt Paulus, als hij zegtz'en wij waren van nature kinderen
des toorns, gelijk ook de anderen' (Ef . 2:3). Dit is een stuk, dat wij
nooit uit het oog moeten verliezen.'$(/'ant de gronddwalingen van

al de antinomianen, de sekte der Hebreeën, enzovoort, moeten hier
gezocht en gevonden worden. Namelijk dat zr:l, door de voor-
gaande betrekking tussen Christus en de uiwerkorenen voor
genoegzaam te houden, deze vereniging (die n$sen Christus en de

uiwerkorenen in de tijd dadelijk getroffen wordt, als hun de

verlossing, door Christus verlregen, deelachtig gemaakt wordt,
door hen in de wezenlijke bezitting van Christus en aJ Zryn

weldaden te stellen) ten enenmale als nodeloos verwerpen. Dat is
geheel strijdig met Gods'W'oord, zie Romeinen 8:30: 'Die Hij
tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen.' Zie ook
Efeze l:4: nadat de apostel de vereniging tussen de uiwerkorenen
z.o heerlijk voorgesteld heeft, dat hij zegt dat 'zl in Hem uiwer-
koren zijri, en dat wel ïóór de grondlegging der wereld', gaat hij
rerstond hieruit afleiden de dadelijke toepassingvan de zaligheid in
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de krachtdadige roeping. Lees vers 13 tot het einde van dit
hoofdstuk.
Het is ook tegen de natuur der zaak.'W'ant hoewel er sommen
mochten vergaderd worden rot rantsoenering van een slaaf, toch
heeft hij daarvan niet het dadelijke genor, rotdat hij werkelijk in
vrijheid gesteld is. Pas dan heeft hij zijn vrijheid, als hij werkelijk,
door zijn verlossing van de slavernij, in de heugelijke bezitting van
de vrijheid gesteld wordt. Honderden van dergelijke voorbeelden
tot opheldering van deze zaak kunnen wij aanvoeren. 7,o zietu dan,
mij n geliefclen, dat wij van de waarachtige vereni gin g, die getroffen
wordt tussen Christus en de uiwerkorenen (die door Hem zalig
zullen worden), in de tijd der minne spreken moeren. En hier
moeten wij, volgens de beschrijving en de natuur der zaak, op tu)ee
zahen onze aandachr vestigen.
Ten eerste. \Wij moeten de aanvang van deze vereniging beschou-
wen, zoals dee,znnder ons toedoen, begonnen wordt van de zijde
van Christus. Die verenigt Zich met de uirverkoren zondaar door
de Heilige Geest en Die moet als de eerste band der vereniging
aangemerkt worden. God en Christus moeren immers in alle
werkingen omtrenr de schepselen, als de eerste oorzaak, de voor-
rang hebben.
Mijn geliefclen, ds wij deze zaak nader zullen bespreken, zal het
nodig zijninhet algemeenna te gaan de gronden, waarop onze leer
gebouwd is. Als wij nagaan de staat en gesteldheid van de uiwer-
korenen, zowel als die der verworpelingen, russen welke er niet het
minste onderscheid is ten aanzien van de algemene verdorvenheid
der natuur, zo moeten wij besluiten, dar niet één schepsel God of
Christus voorkomen kan, om deze vereniging aan re vangen en re
voltooien. \flant de staat van de mens, gelijk wij in het voorgaande
beredeneerd en uit Gods \íoord bevestigd hebben, is alzo, dat hij
geheel dood is in de zonde en misdaden, en dar er nier de minste
neiging tot God, noch de minste geschiktheid om zichzelf voor
deze vereniging belcwaarn re maken, gevonden wordt. Of men
moest alleen als een geschiktheid aanmerken, dat hij een zondaar is,
God en zijn naasten hatende, en onmachdg ten goede, uit wie
evenmin enige goede neigingen om tot God weder te keren,
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kunnen voorwloeien, als oliebeken uit een keisteen. Deze waar-
heden worden zeer snel uit het oog verloren, en door het verliezen
van dae wordt men pelagiaans, en kan men de gezonde leer niet
verdragen. Men stelt zulke en zulke werkzaamheden van's mensen
zijde tot de vereniging, en dat deze door die werkzaamheden
geschiedt. Doch zo men geloofde, dat wij geheel dood waren in de

zonde, zou zulk-s ons doen besluiten, dat het werk van Christus'
zijde begint, door Zich met ons door de Heilige Geest eerst te
verenigen. Ja, dat wij even weinig tot de aanvang van deze

vereniging doen, als tot onze schepping, en dus, gelijk de Dordtse
vaderen zeggen, datutij zondzrons toedoen buendgemaahtuorden en

een nieuue natilur ontuangen.

De nadrukkelijke uitspraken van Gods heilig'!?'oord leren ons, dat
de dadelijke vereniging begint van de z\de van Christus, buiten
ons. Vij wordzn leuend gemaakt ab utij dood zijn in zondzn en in
misdadcn (Ef 2:l). Als Christus ons uoorbijgaat in ons bloed, zegt
H ij : Leef(Ezech. I 6:6) . \Vij hebben G o d n i e t eers t lief(t Joh. 4 : I 0).
Hrj uordt geuonden uan lten, die Hem niet zochten (Jes. 65:1), en de

uiwerkorenen worden de gezochtez genoemd (Jes. 62:12). Deze en

dergelijke uitspraken van het 'Woord hebben wij reeds eerder
aangehaald. De tijd laat ons nu niet toe om er meer van te zeggen,

dan alleen dat, waar de werkingen der mensen door velen voor-
gesteld worden tot dr uereniging,wij ze liever als uit deze vereniging
voorffloeiende behoorden aan te merken. Dan zou er onder de
rechtzinnigen geen opspraak over zijn tot grote beroering der kerk.
In het bijzonder dienen wij na te gaan, wat Christus, Zich door de

Heilige Geest met de uiwerkoren znndaar verenigende, doet, om
deze dadelijke vereniging te\r/eeg te brengen. In aanmerking Be-
nomen de gehele dodelijke staat waarin Hij de zondaar, hoewel
uiwerkoren, aanslaat en de staat en betrekking waartoe Hij hem
brengen wil, moet dit in dezer voege gekend worden: dat Christus
Zich met zulk een verenigende door de Heilige Geest, hem, door
een bovennatuurlijke, lrrachtdadige en onwedersrandelijke wer-
king, instort een nieuw leven en een nieuwe natuur, die voor iedere

uiwerkorene in Christus toebereid is geworden, en die hun, in deze

vereniging van Christus met hen, door de Heilige Geesi dadelijk zo
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meegedeeld v/ordt, dat zy die deelachtig worden. Dat de uiwer-
korenen dit nieuwe leven en deze nieuwe natuu! als voor hen in
Christus gevormd, door de vereniging van Christus mer hen door
de Heilige Geest, onwangen, is zo duidelijk, dat indien wij niet
gewaar werden de neiging tot pelagianisme, wij het voor onnodig
zouden houden om het te bewijzen. Maar let op deze volgende
stukken, en u zulr, zo u het licht van Gods Voord niet wilt
'weerstaan, daarvan overtuigd worden. Tevens zult u de dwaasheid
en dwaling bespeuren van degenen, die het verkrijgen van het leven
en van een nieuwe naruur na de vereniging, door de dadelijke
geloofsoefening van onze zijde, stellen.
Dat Christus Zich met de uiwerkorenen verenigt en hun in die
vereniging de nieuwe naruur (voor hen in Hem, zonder hun
toedoen, bereid) mededeelt, blijkt duidelijk uit het Goddelijke
\7oord. En wel uit al die reksten waarin helder geleerd wordt, dat
alle dingen die onze zaligheid betreffen voor ons in Christus ab een
schat wegelegd en in Zyn volheid begrepen zrjn, en dat wij deze
daaruit, doo r Zijn vereni ging va n Zichzelf mer ons, door de Heilige
Geest onwangen, of eeuwig missen moeten en daarvan verstoken
moeten blijven, wat wij ook doen, of pogen re doen, om die op een
andere wijze deelachtig te worden. Al de uolheid der Godheid woont
in Hern lichamelijh (Kol. l:19), dat is waarlijk volgens Gods
welbehagen . \Xlij zyn in Hem besnedtn, begrauen, en zelfs haend
gemaaht, toen wij dood utaren in dz zonden en in dc misdadzn (Kol.
2:LI, l3). In Hern gezegend, met alle geestelijhe zegeningen in de
hernel (Ef, 1:3). 'HU it uóór allz dingen, en alle dingen bestaan te
tuzmen door Hern. Hi it het Hoofd dzs lichaams, (namelijk) der
gemeente, HU Die het Begin is, de Eerstgeborene uit dc dodzn, opdat
Hrj in albn (of gelijk de kanttekening het heeft ondzr allen,
namelijk Zijn broedzren), dz Eerste nu zijn'(Kol. 1:17, l8).
Het blijkt dus, zonder andere plaatsen bij te brengen, dar wij alles
uit Hem onwangen, omdat alles in Hem voor Zijn uiwerkorenen
is, om hun medegedeeld te worden. Mededclingnu veronderstelt
noodzakelijk een voorgaande vereniging. Is het nier van ons, door
enige daad die wij oefenen mer Hem, nochtans van Hem mer ons.
Let toch, en zoek het \íoord Gods met alle eerbiedigheid na te
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gaan, opdat u niet van het voorbeeld der gezonde woorden af mag

wijken.
Het heeft God behaagd om deze zaak door gelijkenissen op te
helderen, namelijk dat wij de nieuwe natuut zonder ons toedoen,
deelachtig worden uit Christus, Die, Zich met ons verenigende,
door de band van de Heilige Geest ons deze nieuwe natuur
mededeelt. \Vij zullen er maar twee aanhalen. De eerste is ontleend
aan ons deelachtig worden van de tijdelijke en geestelijke dood
door ons zijn in Adam, dat is door onze vereniging met hem. Nu
zegt de apostel, dar gelijh zij allen in Adam steruen, zij ook allcn in
C hris tus leuend gernaah t utorden ( I Kor. I 5 :22) . Zie ook Romeinen
5 van vers 12 tot het einde van het hoofdstuk. Zonder onze

werkelijke daad, als reeds een bestaan in onszelf hebbende, sterven
wij in Adam, aangezien wij in hem gezondigd hebben, en met hem

gevallen zijn in zijn eerste overtreding. Dus plant hij, zodra wij
bestaan, alhoewel hij reeds lang dood is, in ons die oude natuur
over. Hoe veel te meer de tweede Adam, Die een levendmakende
Geest is (1 Kor. 15245 envervolgens). De andere is ontleend aan de

wortel of stam, die immers zonder toedoen van de tak, die daarin
ingeënt is, datzelfcle leven, die natuur en sappen die in de wortel
zijn, aan de tak mededeelt.
Voeg hierbij dat het doel van Christus' menswording, dood en

opstanding geweest is, deze nieuwe natuur (welke Hij, Zich
verenigende met de uiwerkorenen, hun mededeelt) voor hen in
Zichzelf te bereiden, teneinde hun deze dadelijk, door de vereni-
ging van Zichzelf met hen, deelachtig te maken. Hij doet dit door
deze nieuwe natuur in hen te werken door de bovennatuurlijke,
onwederstandelijke en herscheppende werking van de Heilige
Geest, Die de eerste band van de vereniging aan de zijde van
Christus, en ook de onmiddellijke werkoorzaak daarvan is. U ziet
dus duidelijk en zult nader zien, als de opgenoemde stukken zullen
verhandeld worden, dat ChristusZich door de Heilige Geest met
Zijn uiwerkorenen verenigende, hun een nieuwe natuur mededeelt
door de werking van de Heilige Geest.
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5. Het geloof als een uermogenis de verenigingsband
tussen Christus en de ziel

Nu we gezien hebben dat Christus, Zich met de uiwerkorenen
verenigende door de Heilige Geest, hun een nieuwe natuur
mededeelt, die voor hen in Hem bereid was in Zijn menswording,
dood en opstanding, zo moeten wij nu van de verenigingsband
spreken, namelijk he t oprecht geloof Die Hem door een oprecht geloof
ingeltjfd utordzn. Omdat nu dit stuk zeer duister is, wegens de

onbegrijpelijke verkeerdheid van de wijze, waarop men gewoon is

van het geloof te denken, zo zullen wij eerst van dit oprecht geloof
spreken op zichzelf

Het geloof een ingestort ueftnogen

Ais hier van het geloof gesproken wordt, zo moeten wij daardoor
niet verstaan enige daad of werkzaamheid van de mens of van de

ziel der mensen. Dit moeten wij aanmerken tegen hen, die nooit
anders van het geloofdenken ofspreken, dan als van een daad en

werkzaamheid, waardoor een zeker gewrocht veroorzaakt of te-
weeggebracht wordt. Hoewel velen, die aldus spreken en denken,
het niet zien, zo is deze stelling nochtans niet alleen de eigenlijke
ziel van de leer der remonstranten, die leren dat wij door de daad

van het geloof gerechwaardigd worden, en dat die ons tot ge-

rechtigheid toegerekend wordt (zie de zesde stelling, die de Dordtse
vaderen in de artikelen 3 en 4 verwerpen), maar het is in zijn
grondslag bovendien sociniaans en paaps. \7ant de socinianen
leren, dat het geloof is een toestemming van de belofte, een

gehoorzaamheid aan de geboden en een vertrouwen op Gods
macht om ons te helpen. Is het geloof nu niet anders dan een daad

en een werkzaamheiá, dan bestáat het in een gehoorzaamheid, en

alle gehoorzaamheid heeft betrekking op de geboden. Maar het is
ook recht paaps.'Want, is het geloof een daad, een werkzaamheid,
en worden wij daardoor gerechwaardigd, dan is het zo klaar als de

zon aan de hemel, wat enigen tegenstribbelen willen, dat wij
gerechwaardigd worden uit en door de werken.'Síij zullen door
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Gods hulp u dat nooit leren, en al de lastering van sommigen, die
niets verstaan noch verstaan willen, zal ons niet aftrekken van de
oude leer, zoals men altijd geleerd heeft, dat wij door een ingewrocht
gtlooí door dz genadz dzs geloof, en niet door de daad dcs geloof,
C h ris rus ut o rden i nge lijfd.
Mijn geliefclen, wij hebben u opgegeven onze onthennendz stelling,
opdat u niet arminiaans, sociniaans en paaps zijn ofblijven zou. En
het is de waarheid van Gods'Woord, ja, een waarheid die, als men
daaraan begint te tornen, de gehele leer doet wankelen, namelijk
dat wij hier door het geloofniet een daad ofwerkzaamheid moeten
verstaan. En dit blijkr rcn eerste, Lengezienwlj hier niet hebben het
woord gelouen, dat is een daad, maar het wo ord geloof, dat de genade
of de hebbelijkheid van het geloof te kennen geeft, waaruit de
daden van het gelouen voorwloeien en geoefend worden. U be-
hoorde uw eigen taal te verstaan en te begrijpen, dat er onderscheid
is tussen geloofen gelouen. Onthoud het in hec vervolg: geloofgeek
te kennen de genade des geloofs of de ingestorte hebbelijkheid,
maar gelouen geeft te kennen de werkzame daden, uit dat geloof
voortkomende. Tn is het in alle andere opzichten: het gehooris niet
het horen; het ene is het zintuig, het andere de werkzame gewaar-
wording van wat door her gehoor als een lijdzlijh zintuigonwangen
wordt. Vergeet toch dit door ons genoemde onderscheid nooit. 'S7ij

konden meer voorbeelden tot opheldering geven, maar het zou ons
te ver afleiden. Ik zal u maar alleen te binnen brengen, hoe
nauwkeurig de Dordtse vaders dit onderscheid in het oog ge-

houden hebben in het derde en vierde artikel tegen de remonsrran-
ten, de hebbelijkheid van de daad onderscheidende. En opdat u het
bemerken zou, hebben wij het met cursieue letters ter onder-
scheiding laten drukken. Zieblz. 46.
De zuivere kerken in Engeland, Schotland en Ierland hebben ook
nauwkeurig de genade, de hebbelijkheid, van de daad onderschei-
den in het zestiende hoofclstuk over het geloof, arikel 1, zeggende:

de genade dzs geloof, waardoor de uinerhorenen bekuaam gemaaht
zijn te gelouen, tot zaligheid hunner zielen, enzovoort.
Tèn tweedr. Gelijk het een algemene regel is, dat werhen uerondzr-

stelt 'zijn', zo is het ook een aangenomen regel, dat de daad, de
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uterhzzamlteid, uerondzrsteh een uermogen om te hunnen werhen.En
dit is zo waarachtig, dat de metafisicadaar dezeregel op bouwen: Is
het vermogen weg, zo houdt de dadelijkheid of de daad op. En zo

dit weg is, dan kan natuurlijkerwijze, gelijk in een blindgeborene,
het niet dan door een herscheppende kracht gegeven worden. (Dit
laatste moet u onthouden, want het zal wonderlijkvan pas komen
om onze leer op te helderen over het wezenlijk onderscheid tussen

de kennis van de wedergeborenen en de onwedergeborenen). Uit al
deze redeneringen kunt u zien, dat er een onderscheid is tussen de

genade des geloofs, de hebbelijkheid ofhet hebbelijkvermogen, en

de werkzaamheid. Het ene gaat vóór en het andere volgt na. Het
ene is het beginsel en het andere de daad, uit dat beginsel
voorwloeiende.
Ten dzrdz. De opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
vrome martelaar Guido de Brès, heeft ook wel degelijk op dit
onderscheid tussen geloofen gelouen gelet. Hij onderscheidt immers
de hebbelijkheid van de daad, als hij leert dat wij niet gerechwaar-
digd worden door het geloof als een daad, maar dat het alleen een

instrument is, waardoor wij de gerechtigheid van Christus onwan-
gen, omhelzen of aannemen. Nu moet u weten dat, ds iets een

instrument is en eigenlijk zo genoemd wordt, het dan in dat
opzicht waarin het een instrument is, geen dadelijkheid heeft.
'Want zodra wij een instrument enige dadelijkheid toeschrijven,
dan houdt het op een instrument te zijn. Het ontdoet zich van zijn
natuur als een instrument, en het wordt terstond een ware werk-
oorzaak. \lant immers hier is het, hoewel niet in alle andere

opzichten, volstrekt waar, dat het stellen aan het een, het loochenen

uan het ander inhoudt, aangezien zij uit haar natuur tegenstrijdig
zijn. Ik moet er maar alleen bijvoegen, detzo wij het onderscheid
tussen de genade des geloofs, als een ingestorte hebbelijkheid, en de

werkzaamheid des geloofs niet vasthouden, wij dan niet alleen
buiten staat zullen zijn om de rechwaardigmaking zonder de
werken te staven, maar wij zullen ook nooit de bestendige vol-
maaktheid en duurzaamheid van de rechwaardigmaking kunnen
aantonen, aangezien een daad iets voorbijgaands is. Met het
voorbijgaan van de daad zou dus ook de rechwaardigmaking
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ophouden, daar de daad, waardoor die geschiedt en waardoor die

onderhouden wordt, ophoudt. Of men zou tegen alle bevindingen
moeten stellen, dat de geloofsdadelijkheid nooit ophoudt, ïvat even

ongerijmd is als te stellen, dat onze ziel enkel uit denken bestaat.

Maar volgens onze onderscheiding tussen de genade en de werk-
zaamheid des geloofs, is de bestendige duurzaamheid en de

onherroepelijkheid van de rechwaardigmaking vast, aangezien de

genade blijft.
'Wij 

verstaan hier dan door het geloof een ingestorte hebbelijkheid
of vermogen, dat God de Heilige Geest in de harten van de

uiwerkorenen instort, tegelijk met de nieuwe natuur, als deszelfs

eerste en voornaarnste deel, uaardoor zij een ueftnogen, uit Christus

en unn Christus in hen ouergaandz, ontuítngen, om al dz indruhhen,

die het Godàelijh\Yoord op dit uermogen ofdeze hebbelijkheid maaht,

te ontuangen en uolgens d.e onh)angen indruhhen uan het tYoord,

omtrent al dz gedeeben u*n dat Goddelijh \Yoord werkzaam te zijn,
ouereenhomstig met dz natuur uan dit ingestorte aerlnogen en die

tehsten, uelher inhoud met een bouennatuurlijh licht tot de ziel
gebracht wordtn, en uan dit nieuue uermogen ontuangen worden, met

meer ofmindzr ouertuigingofoaenedinguan de Goddzlijkheid uan die
phatsen in haar betehhingtot onz,e oaertuiging, bing, uermaningof
ueriloosting.

Zo ziet u dat wij hebben omschreven, wat wij gwoelen van het

geloof, waardoor wij Christus ingelijfd worden. \Wij zoeken duide-
lijk voor het aangezicht Gods en der kerk uit te komen en met geen

verdraaiingen onze rechte mening te verbergen. Het past elke leraar

om, wanneer zijn opvatting over een stuk gevraagd wordt, zo er

bedenking is, zijn mening te openbaren, en zich niet met vreemde

gedachten achter deze en gene uitdrukking als achter een scherm te

verschuilen en te verbergen, opdat men hem niet vatten zou. Ik
voor mij openbaar mijn gedachten. Heb ik het ergens in mis, wie
met de geest der zachtmoedigheid, volgens de leer van Gods'Woord
en der hervorming, dat toont, zal mij een grote dienst bewijzen.
\Want ik zoek de waarheid, en zodra mij een waarheid overtuigend
voorkomt, onderwerp ik mij daaraan, geen blijder zaak wetende,
dan door de waarheid altijd overwonnen te worden, en als zodanig
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de overwinnende waarheid hulde te doen. Maar ik wil nooit om
domme bestrijders één jota wijken, omdat ik weet, dat de heden-

daagse leerwijze van sommigen ingericht is om de consciënties der

ware, hoewel kleingelovigen, te beroeren, en mijn gehele oogmerk
is een medearbeider te zijn om de ware, hoewel zwakgelovigen, te

troosten. Maar nu zult u een weinig verklaring van deze om-
schrijving begeren. Let dan nu op, wij zullen u die gwen.
Ten eerste. \ilZij noemen het geloof een ingestorte hebbelijkheid of
aermogen, om het aldus van alle andere te onderscheiden, en om
haar ware oorsprong en natuur aan te wijzen. De redeneerkundigen

spreken van een aangeboren kracht, aelrnogen ofgachihtheid om iets

te hunnen doen, en dan van een hebbelijkheid, die bij hen is een

uaardigheid, door veel achtereenvolgende daden verlcegen, om iets

met een zekere handigheid te doen, zodat men toont dat men de

kunstgreep beheerst en dus volkomen in staat is door alle voor-
gaande oefeningen iets gemakkelijk en vaardig te verrichten. Dus
kunt u begrijpen dat wij, door het geloof een vermogen of
hebbelijkheid te noemen, het niet bij de natuurlijke of door
oefening verkregen hebbelijkheden willen scharen. Het is een

ingestort aeftnogen. Het is Gods gaue, zegt de apostel (Ef. 2:8),
uaardoor taij ztligworden.Tn is het dan niet een vaardigheid, door
oefening verkregen, om iets gemakkelijlc te doen, maar een ver-
mogen, om indrukken van geestelijke zaken, die Gods Geest, in en

door het'W'oord sprekende, door bovennatuurlijk licht openbaart

en inboezemt, te ontvangen. Dit is geheel onderscheidenvan die

d.oor oefening uerkregen uaardigheid of hebbelijhheid, waarvan de

redeneerkundigen spreken.
Ten tweede. Deze hebbelijkheid uit Christus tot de uitverkorenen
voortvloeiende, en in hun harten ingeplant zrynde in en door de

mededeling van het geestelijk leven en van de nieuwe natuur, is
alleen het middel waardoor Christus ingangvoor Zich maakt in de

harten der uiwerkorenen, om hierdoor in hun zielen in te komen
en daarin te \Monen. En ook het middel, waardoor Hij al de

geestelijke en hemelse zegeningen mededeelt. Ja, het middel,
waardoor de ziel wedergeboren wordt, dat is Gods maaksel wordt
gemaakt, geschapen in Christus Jezus tot goedz uerken.'Want hier-
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door is het, dat Christus, in het hart een ingang gemaakt hebbende
door het instorten van deze hebbelijkheid of genade des geloofs,

ook in het hart inkomt en daar zo inwoont, dat wij in de liefcle

gegrond en geworteld worden, en dus hoe langer hoe meer met
God een gelijlcvormigheid verlrijgen. Zn zier u, hoe wij ardkel24
van de Geloofsbelijdenis verstaan moeten, en ook de woorden van
Cdvijn, dat wij door dit geloof wedergeboren en tot nieuwe
schepselen gemaakt worden.
Ten dzrde. U kunt hieruit opmaken, dat naarmate dit ingestort
vermog€n sterk is, en naarmate de inhoud van Gods \íoord, door
het licht des Geestes, hierop werkt en indrukken maakt, en dus

bevattingen van de inhoud vero orzaakt, dat de werkzaamheden, uit
dat beginsel voortkomende, fleuriger, sterker en met meer door-
dringende kracht zich openbaren, naar de mate der genade, die een

ieder geschonken wordt. 'Werd dit wel verstaan, wij zouden
bescheidener handelen en nimmer de waarheid van het ingewrochte
geloof verdenken, omdat deze en die daden zich in deze en gene

mate en trap niet openbaren. \Vij zouden daarentegen besluiten,
dat de reden hiervan is, dat het Iloord door de Heilige Geest geen

sterkere indrukken makende, de daden ook niet sterker noch
volkomener zijn kunnen, hoewel de hebbelijkheid, waaruit deze

voorwloeien, haar wezenlijke volkomenheid in de inwerking daar-

van tegelijk onwangt.
Eindelijk. De werkzaamheden uit dit beginsel ulort?loeiende, homen
oaereen met die gedeeben uan het Goddelijhe Woord, uítArmee en

utaardoor het God de Heilige Geest behaagt, op dit uermlgen te

werhen. 
'Werkt 

Gods Geest door de rwet op dit ingewrochte geloof,
dan wordt de mens, die het geloof oefent, van zijn zonden en

ellende op een zaligmakende wijze zo overtuigd, dat hij waarlijk
zichzo kennende, zijn ellende beffeurt, zijnzonden belijdt en zich
voor God schaamt. 'Werkt Gods Geest door het Evangelie op het
ingewrochte geloof, Jezus in het Evangelie openbarende aan de ziel,
dan werkt het geloof omtrent de Middelaar, zoals Hij ontdekt
wordt, van verre ofnabij, in begeren, verlangen, hongeren, dorsten,
vluchten, enzovoort, zoHij van verre gezien wordt. Maar zo Hij
van nabij aan de ziel geopenbaard wordt in het woord van het
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Evangelie, dan in aannemen, omhelzen, vertrourvven en verlating
van zichzelf op Hem met de volste gerustheid en verzekering. God
opene uw ogen om onze redenering in dezen te verstaan en zo u het
te verstaan Lrryg., dan ben ik verzekerd, dat u een zeer duidelijke
theorie zult hebben, waarlangs u uw gedachten zult kunnen leiden
in de overdenking van het geloof, en dat u zien zult, dat ofschoon
onverstandigen dit stuk bijna onverstaanbaar gemaakt hebben, er

echter niets eenvoudiger noch gemakkelijker te begrijpen is, dan
wat het zaligmakend geloof is.

Ik zal er dit alleen maar bijvoegen, dat dit alles overeenkomt met de

leervan de hervormde kerken van Schodand, Engeland en Ierland,
vervat in de geloofsbelijdenis van \lestminster. Nadat zij in het
eerste artikel van hoofclstuk 14 de natuur des geloofs beschreven

hebben, zods wij gedaan hebben (dat het is een ingestort uermogen

of hebbelijhheid" waardoor de uitaerhorenen behwaarn gemaaht utor-

den om te gelouen), beschrijven zij in het tweede artikel de werk-
zaamheid des geloofs aldus: 'Door dit geloofgelooft een christen
waarachtig tezijn, al wat in het'!7'oord geopenbaard is, wegens de

autoriteit van God Zelf datin sprekende, en handelt verscheiden-
lijk, naar de gelegenheid van wat ieder gedeelte van dat \loord
veryat, gehoorzaamheid betonende aan de geboden, bevende voor
de dreigementen, en omhelzende de belofte van dit en het toe-
komende leven', enzovoort. 

'\Vij 
hebben ook voor enige jaren deze

dingen kort in een predikatie over ZondagT voorgesteld, maar nu
hebt u het uitgebreider.
Dit wordt genoemd een oprecht geloof datis een waar ofuolkomen

geloof Nieralleen wordt het zo genoemd om het te onderscheiden

van elk ander geloof, zoals het historisch geloof, het tijdgelooí
alsook het geloof der wonderwerken, als zijnde in zijn aard en

natuur daarvan onderscheiden. Maar ook om ons een indruk te

geven, dat dit geloof alles heefi in zijn natuur, ak het geuterkt uordt
d.oor d.e Heilige Geest, utaardoor het uolmaakt in staat is, om al dc

indrukken, die de Heilige Geest door hetVoord uan dc inhouduan ltet
Woord geert, tu ontuAngen, en die o?tuangen hebbende, zich in
dadelijke oefeningen uerhzaarn te betonen.

Eensdeebkunt u daaruit nu afleiden dat, daar de hebbelijkheid in de
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orde der natuur voor de daad gaat, noó wij noch enig sterveling
kunnen zeggen wanneer de werkzame daden uit dit beginsel

voorwloeien, evenmin als wij de juiste tijd bepden kunnen
wanneer de eerste redelijke daad uit de redelijkheid voorwloeit.
Ook al zijn het nu niet al de daden des geloofs, te weten de meer
voorname daden, nochtans zijn het de andere, die minder sterk en
minder volmaakt zijn, waardoor wij ror de meer volmaakte daden
trapsgewijze komen, en dus met Christus al nauwer en nauwer
verenigd worden. En deze hebben wij in onze predikatie over de
vereniging getoond, en ook beschreven waarin deze bestaan.
Anderdcels, dat de werkzaamheid des geloofs niet op één stel, in één

punt des tijds, tot zijn volmaaktheid komt. F{et gehofwordt in de
mededeling van de nieuwe natuu! als haar eerste en voornaamste
deel, waardoor wij wedergeboren worden, in één punt des tijds
ingestort. Gehaen echter komt trapsgewijze tot zijn volkomenheid,
van minder tot meerder, van zwakker tot sterker. Enzo dienen al de
middelen der genade, het Voord, het gebed, de prediking van het
'W'oord, 

de sacramenten en de bijeenkomsten der heiligen, om als

middelen, door de medewerking van de Heilige Geest, ons in het
geloof op te bouwen. 'Werd dit recht verstaan, de hele handelwijze
dergenen, die op een verhaal van anderen letten, om te zien of
cigenlijk wat zij bedoelen, voortgebracht wordt om dat verhaal dan
al of niet goed te keuren, zou ophouden. Och, waarom wordt de

Geest uitgeblust in onszel[ en ook in anderen? Een voorname
reden is, dat wij, geen geoefende zinnen in het tVoord der
gerechtigheid hebbende, ook menigmaal de dingen niet onder-
scheiden, zoals het behoort. Ieder zou dus zijn bescheiden deel
moeten onwangen, en aangemoedigd moeten worden om voort te
gaan. Zrjn gebrekkigheid zou niet tot moedeloosheid en revens

werkeloosheid drijven, maar hij zou ijveren naar \ryat tot vervulling
van zijn gebrek nodig is.

i:í

Chrisns ingebjfd
Van dit oprecht geloof wordr gezegd, dat wij daardoor Chrisns
ingclijfd wordzn.Hierover zullen wi.i ons niet breed uitlaten, omdat
rulles wat wij gesteld hebben, dient om dit op te helderen. Alleen
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zeggen wij maar, dat dit een lichamelijke spreelcwijze is, ontleend
aan het inenten van takken, die geen leven in zichzelf hebben, in
een stam, die door mededeling van datzelfde leven dat in de stam is,

zo doordringt in de levenloze griffie of het akje, dat daarin ingeënt

is, dat het dz eigen sappen en het eigen leum, dat de stam heefi,

ontvangt, en dat ontaangendc, ooh lzuend tpordt, groeit en bloeit en

urucht uoortbrengt, niet door een leuen, dat het in zichzelf had, maar
door dat leuen, hetwelk het geheel en al uan dz stam ontaangt.

Duidelijker kan iku dezezaakniet beschrijven, vi,aaraan de Heilige
Geest deze allegorie ontleent. Maar wij moeten daar geen vleselijke
voorstellingen van maken. Dit is de oorzaak dat velen niet bevatten
kunnen, hoe wij door het geloof Christus ingelijfcl worden, als het
geloof niet een daad en werkzaamheid van onze ziel is. Hieruit
vloeit voort de nadelige omkering van de orde van onze onderwij-
zeÍ.

Nee, mijn geliefden! Deze allegorie wordt bijgebracht, om de

volkomenheid van de vereniging te kennen te geven zoals die
wederzijds is tussen Christus en de gelovigen; door de Heilige
Geest van de zijde van Christus, en door het geloof, dat de Heilige
Geest werkt, van de zijde der gelovigen; waardoor het ene in het
andere zo invloeit, dat het andere zijn leven en sappen onwan-
gende, levend wordt, en in en door dat levend worden met
Christus, de ware Stam of 

'l7ijnstok, hoe langer hoe nauwer met
Hem verbonden wordt. Zeer gemakkelijk zijn de overeenkomsten
tussen het ene en het andere te vertonen. Maar aangezien dit zo is,

stappen wij ervan af, dezezaakaan uw eigen overdenking overla-
tende.
Nu hebben wij zolang en uiwoerig over deze vereniging of inlijving
in Christus door een oprecht geloof gesproken, dat u mogelijk zult
denken: waarom?'uflij zullen het u zeggen, mijn geliefden!
Ten eerste,het is om onze overeenstemming te tonen met de leer der
hervormers, en dat wij in dezen niet één haarbreed willen wijken
van het geloof,, dat ons eenmaal ouergehuerd is (Judas:3). Hoort, mijn
geliefden, hoe heerlijk de hervormden in Schotland spreken, jaren

voor dat hier een Geloofsbelijdenis geweest is. 'Want die van
Schotland is ondertekend in 1560, door al de Staten van het
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koninlcrijk, als een belijdenis lang van tevoren in gebruik, maar
eindelijk in het jaar 1560 aan de Staten aangeboden zijnde, is ze in
het nationale verbond ingelijfcl. Dir was voordat de belijdenis dezer
kerken opgesteld was.

In deze belijdenis, die bij de eerste schemering van de hervorming
gebruikt werd, belijden ze, sprekende van het geloof in de Heilige
Geest, aldus: 'Dit geloof en deszelfs zekerheid komt niet voort uit
vlees en bloed, dat is uit de naruurlijke kracht, die in ons is, maar
ontstaat door de ingeving des Heiligen Geesres, \Xi'elke wij belijden
de Vader en deZaonwen gelijk t ezijn Die ons heiligt en door Zijn
werking in alle waarheid leidt, zonder \íie wij Gods vijanden en
onwetenden van Zljn Zoon Jezus Christus in eeuwigheid blijven
zouden' (Matth. 16:17;Joh. L4:16, l9).'W'ant wry zijnvan narure
zo dood, blind en verkeerd, dat wij niet voelen hoe wij doorpriemd
worden, noch het licht zien als het schijnt, noch Gods wil, als die
aan ons geopenbaard wordt, kunnen roestemmen; tenzij de Geest
onzes Heeren, hetgeen dood is, levend make, de duisternis van ons
verstand wegneme en de wederspannigheid onzes harten buige tot
onderdanigheid van Zijn gezegende wil. 7,odet, gelijk wij belijden
dat God de Vader, als wij niet waren, ons geschapen heeft, en dat
Zyn Zoon, onze Heere Jezus Christus, ons, als wij Zijn vijanden
waren, verlost heeft, wij ook alzo belijden, dat de Heilige Geesr,
zonder inzicht van enige onzer verdiensten, heoij voor of na de
wedergeboorte, ons geheiligd en wedergeboren heeft; en opdat wij
het met een woord nog klaarder zeggen mogen: gelijk wij ons van
alle heerlijkheid en eer van onze schepping en verlossing beroven,
alzo ontbloten wij ons ook van de glorie en eer onzer wederge-
boorte en heiligmaking. Vant wij zijn niet bekwaam iets goeds te
denken, maar Die het werk in ons begonnen heeft, is alleen
Diegene, 

.Welke 
tot prijs en heerlijkheid van Zijn onverdiende

genade hetzelve in ons volvoert,' volgens deze telaten: Mattheiis
| 6 : l/ ; J ohannes I 4:26, I 5 :26. I 6 : I 3 ; Kolossenzen 2 : I 3 ; Ef eze 2 : I ;

Johannes 9:39; Openbaring 3:17; Mattheiis 17:17; Markus 9:19;
Lukas 9:41; Johannes 6:63; Micha 7:8; 1 Koningen 8:57 ,58;Psalm
100:3; Romeinen 5:10; Johannes 3:5; Titus 3:5; Romeinen 5:8;
b-ilippenzen 329;2 Korinthe 3:5; Efeze l:6.
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Zeer voortreffelijk spreken de hervormden in Ierland van dez.ezaak

in hun Geloofsbelijdenis, welke overgenomen is uit de artikelen
van Lambeth.Zijzeggenaan het eindevan hoofclstuk 8: 'Alle Gods
uiwerkorenen worden onafscheidelijk met Christus verenigd door
de lrachtdadige en levende invloed van de Heilige Geest, Die van
Hem als het Hoofcl tot alle ware leden vanziln geestelijk lichaam
afclaalt. En alzo één met Christus gemaakt zijnde, worden zij
waarlijkwedergeboren en Hem met al Zrynweldaden deelachtig.'
Uit de overvloedige schat die wij hebben konden wij andere

geschriften van leraars bijbrengen. Maarwij beroepen ons alleen op
de belijdznisgeschifien van de hervormden, en tonen in dezen

meteen de kostelijke overeenkomst tussen alle hervormden in de
leer en ook hoe standvastig onze gehechtheid daaraan is.

Ten tweede.'\(iij hebben deze stukken zo breed onrvouwd, opdat de
leer van de rechwaardigmfing door het geloof zuiver zou bewaard
worden. Komt er enige de minste inbreuk in dit stuk, de kerk moet
dan aanstonds uiteenvallen. Heeft enig werk of daad, als daad
aangemerkt, hoewel uit en door genade verricht, ook maar de

minste invloed of oorzakelijkheid in de rechwaardiging, dan is het
niet uit genade, maar uit de werken. 'Indien het door genade is, zo
is het niet uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer.

En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer;
anderszins is het werk geen werk meef (Rom. I l:6).
Z6 zorgvuldig moet deze leer voor alle vermenging van genade en

werk onder elkaar bewaard worden, aangezien het ene met het
andere onbestaanbaar is. Het stellen van het ene is een loochening
en omverwerping van het andere. Eén traan, al was het een

duizendste deel daarvan, met Christus' bloedige verdiensten samen

te mengen, zou die voor ons in eeuwigheid nutteloos maken. 'S7'ant

zo iets van het onze met Christus'volmaakte gerechtigheid samen-
gevoegd werd, zou de onvolmaaktheid van het samengevoegde het
andere, \Maarmee het samengevoegd wordt (hoe oneindig volmaakt
wij dit begrijpen kunnen) door de samenvoeging van die volmaakt-
heid beroven, en alzo ons zdig worden voor eeuwig onmogelijk
maken. Door samenvoeging krijgen de samengevoegde dingen
immers deel aan elkaars natuur en hoedanigheid. Daaruit volgt dus
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noodzakelijk dat, gelijk iets onvolmaakts, samengevoegd met iets

volmaakts, daardoor de volmaaktleid niet verkrijgt, evenzo iets

volmaakts, dat met iets onvolmaakm samengevoegd en ondereen

vermengd wordt, door de samenvoeging zijn volmaaktheid verliest
en deel krijgt aan de onvolmaaktÀeid van het samengevoegde. Dus
is Christus' gerechtigheid, ons onmidàellijh, direct en uoorafgaandz

toegerehend, eigenhjh de stffilijke en formele oorzaah aan de

rechnaardigmahing geen daad of daden, ook niet de minste, moet
of kan hierbij gwoegd worden, zonder gevaar te lopen Christus'
gerechtigheid tot rechwaardigmaking eeuwig te moeten missen, en

bijgevolg eeuwig verloren te moeten gaan. Zo nauw luistert het hier
in deze zaak, dat als men bij Christus' gerechtigheid, als de

voornaamste oonaakvan onze rechwaardigmaking, het duizendste

deel als het ware van een enige traan, als een minder voorname
oorzaak wilde voegen, wij dit doende in der eeuwigheid daarvan

verstoken zouden blijven. Hierom hebben onze voorvaderen altijd
geleerd, dat het geloof in de rechwaardigmaking niet in aan-

merking komt als een daad, die wij oefenen, maar als een lijdelijk
instrument, waardoor wij de genade onwengen. Zie artikel22 uan

de Nederhndse Ge lo of b e lij denil
Nu is het duidelijk, dat wij in onze inlijving in Christus gerecht-

vaardigd worden. Dus moet dan dat geloofi, waardoor de inlijving
en de rechwaardigmaking geschiedt, in hetzelfcle opzicht aange-

merkt worden, niet als een daad tot het ene, en een lijdelijk
instrument tot het andere, maar als een ingewrochte hebbelijkheid
tot beide, welke de genade Gods in Christus Jezus onze Heere

ontvangt, en door het onwangen werkelijk wordt. Zo wij deze

dingen niet vasthouden en geloven, zo zijn wij midden in het hart
van de roomse kerk, zonder het te weten. Ik moet nu alleen maar

zeggen, dat de dadelijke rechwaardigmaking door het geloo{, als

een instrument, in de vierschaar Gods ten eerste zo volmaakt is, dat
men nooit meer of minder gerechwaardigd is. Deze geschiedt in
Gods vierscheer zo volkomen, dat die maar eens voor altijd is,

zonder herhaling. Maar de inlijving in Christus, door het inge-

wrochte geloofi, wordt door de dadelijke werkzaamheden uit dat
ingewrochte geloof voortkomende, hoe langer hoe vaster en hoe
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langer hoe nauwer toegetrokken, en de gelovigen, die in Christus
ingeënt of ingelijfcl zijn, worden van dag tot dag hoe langer hoe
meer in Hem en met Hem als het ware verenigd, even gelijk het is
met het takje, dat in de stam ingeënt, hoe langer hoe nauwer
daarmee verbonden en uiteindelijk verenigd wordt. Hieruit moe-
ten wij het onderscheid afleiden, dat er is in de gebeden der
gelovigen. Zij bidden niet om hoe langer hoe meer in Gods
vierschaar gerechwaardigd te worden, maar zij bidden dagelijla,
datzij hoe langer hoe meer nauwer met Christus mogen verenigd
worden. Zo poogde Paulus hoe langer hoe meer te grijpen naar
datgene, waartoe hij gegrepen uas (Fllipp.3:12).
Tèn derdzzíjn wij in deze uiwoerig, om zodoende tegen te gaan de
stellingen, waardoor de leer der rechwaardigmaking grote aanstoot
lijdt, in de wijze van de behandeling van zo vele arme zielen,
waardoor de Geest wordt uitgeblust en de gekrookte rietjes en

glimmende vlaswiekjes vertrapt en uitgeblust worden. Men zegt
hun, dat alles wat voor het dadelijk aannemen gaat, op zijn best
maar algemeen werk is, waarmee zij verloren zullen gaan. Men leert
zulke verslagenen, dat eer zij leven uit Christus onwangen, zij tot
Hem gaan en Hem eerst aannemen moeten, en datzij daardoorhet
leven en de nieuwe natuur onwangen. Men zegt hun, waarin dat
aannemen bestaat en welke gevolgen het heeft. Deze dingen maken
grote indrukken op de tedere en bekommerde eerstbeginnenden,
aangezien zij aanvankelijk weten hoe bedrieglijk hun hart is en hoe
naar het zï1n zou bedrogen uit te komen. Daarom verwerpen zij
alles wat zij ondervinden, alsof het maar eigen werk was. Zijblijven
staren op het aannemen en hebben zulke bevattingen daarvan
gemaakt, datz\ wijs genoeg zijn om te weten wat het is, zonder het
ooit geoefend te hebben.
Van wie of door wie deze wijze van behandelin g zrjn eerste

oorsprong heeft, schijnbaar onder de naam van grote tederheid en
nauwkeurigheid, onderzoeken wij niet. Ik ben verzekerd, dat het
niet uit Gods 'lí'oord, Schrift met Schrift vergeleken zijnde,
oorspronkelijk is, noch ook in de vorige tijden geleerd werd van de

oprechte leraars en vromen, maar het is van een nieuwe uiwinding.
'S?'aar het boven drijft, heeft de ondervinding mij twee dingen doen

90

zien, zowel hier als elders. Eensdcek, dat het werk en de ernst bij
enigen ten enenmale uitgeblustwordt (dit is bijgevolgvan achteren

een blijk, dat zij nooit de ingewrochte geloofshebbelijkheid had-

den); of in anderen, dat zij leven onder zulke naarheid en be-

strijdingen, datzij God nooit de eer geven van hetgeen Hij aan hen

gedaan heeft, noch ook zoeken van kleine trappen tot meerdere

volmaaktheid te komen, maar willen de hoogste trap ineens

hebben, en die niet bekomende, zijn zij onder Gods toelating, en

door hvade onderrichting, pijnigers van hun eigen zielen, ver-

denkers van de zoete beginselen van de werking des Geestes in
henzelfl, en medearbeiders van satan, om hun zielen in de strikken
van het ongeloof te verwarren, zodat niemand hen overreden kan.

Ja, dat zij degenen, die hen bescheidenlijk willen behandelen,

volgens de voorzichtigheid der heiligen, verdenken van te grote
blindheid, trouweloosheid en liefdeloosheid, alsof zij maar met

loze kalk wilden toepleisteren en de wond op z\n lichtste genezen'

Mijn ziel kome niet in de raad van hen, die Gods werk in de eerste

beginselen helpen onderdrukken' met tot arme\Mormen te zeggen:

zo enzo moet het zijn, of het deugt niet. Mijn werkje, HetA.B.C.
des Geloo$, dat tot zoveel stichting is, toont hoe wij de zaken

aanmerken.
Anderdeelsheeft mij de ondervinding doen zien, dat uit die stelling,

diewij bestrijden, voortgekomen is een groot aantal meesterachtige

mensen, zonder waarachtige bevinding van de diepten, waarin
arme en ellendige zielen geraken (want het zaad Gods moet

menigmaal lijden als hetwinterkoren), meesterachtig uit de hoogte

sprekende, die jaar uit jaar in van niets anders weten te spreken dan

van schuld die zij gemaakt hebben, en \ry'aarmee zij tot Christus
komen en Hem aannemen, en daarmee gedaan. In deze cirkel

redeneren zij steeds voorti en zo men deze dingen kan navertellen,

en men toont enige aandoeningen gehad te hebben, dat zijn eerst

mensen die de vveg verstaan. Het is bij hen net alsof de weg naar de

hemel alleen bestond in een gebruikmaken van Christus tot
wegneming van zyn schuld, en daarmee is het gedaan. Oot-
moedige, kleine en gekrookte rietjes horen dft, zlj raken daardoor
in de put, en \ryeten niet wat te denken.
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Mijn geliefden, zn wij het'$7'oord Gods verstonden, en ook onze

leer, zouden wij ten volle overtuigd worden, dat uit de arme

zondtar, die dood is in zonden en in misdaden, geen beweging kan

voortkomen om zich te wenden tot God en Christus en dat

derhalve, gelijk geen daerd aóór de inlijving kan gaan, ook de

uitgaande daden van de ziel tot God en Christus uit de inlijving
voorwloeien en strekken tot onfeilbare bewijzen van de waarheid

en oprechtheid van het geloof, waardoor men Christus ingelijfcl

wordt. Dus zou men, Gode de eer van de onwangen genade

gevende, staan naar vermeerdering en wasdom in de genade, om
van een kind een jongeling, van een jongeling een man en van een

man een vader in Christus te worden. En men zou niet twijfelen
aan de waarheid van zijn staat in de genade, omdat men tot de

hoogste trap niet vliegende komt.'Want zou het niet de uiterste

dwaasheid zqn, dat men van een kind in het natuurlijke zou

betwijfelen of het een mens was, omdat het geen man en vader is?

Zo is het ook hier.
Tèn uierdz,om u de vaste grond te doen zien, die in elke gelovige is,

waardoor zij voor een gehele uiwal uit de genadestaat beveiligd zijn.
Erzijn gronden buiten ons, waarop devolharding gegrond is: Gods

besluit, Christus'verdienste en voorbidding. Maar daarvan is ook
een grond in iedere gelovige, namelijk hun zijn in Christus, door
dit ingewrochte geloof,, niet als een voorbijgaande daad, maar als

een hebbelijkheid, waaruit de daden voortkomen' Geschiedde de

inlijving door een daad, dan zotrzÊ blijven zolang als die daad

duurde, maar zndra die ophield, zou de inlijving ook ophouden.

Nu weten wij, dat de daden des geloofs zowel als alle andere daden,

niet altijd blijven, maar voorbijgaan en voor enige tijd ophouden

en niet werkende zijn. Maar de inlijving geschiedt door een

ingestorte hebbelijkheid des geloofs of door een ingewrocht geloofi,

dat als het zard Gods blijft, en dit blijvende, zal de vereniging

nimmermeer verbroken worden noch ophouden, aangezien Jezus

Christus, het levendmakende Hoofd, altijd hiermee verenigd

blijvende, hierop werkt en hierdoor in de ziel invloeit, om door de

mededeling van het leven en de sappen, die in Hem zijn, na welk

een lange winter van verberging het ook wezen mocht, de daden als
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vruchten tevoorschijn te doen komen. 'Ik leef', zegt Christus, 'en

gij zult leven (Joh. 14:19). Hieruit kunnen wij afleiden, vanwaar
het komt, dat velen teruggaan, die schijnen werk met zichzelf te
hebben en dat enigen blijven, die niet meer dan de anderen
vertoonden. Het werk der eersten vloeide niet voort uit de

ingewrochte geloofshebbelijkheid, waardoor men in Christus inge-
lijfd is, maar uit een onnvaakte en beschuldigende consciëntie. Zij
hebben geen wortel in zichzelf, zegt Christus. Hoever zij komen, zij
verdoven toch eindelijk. Maar de anderen blijven, zij hebben een

wortel in zichzelf. Breid dit verder uit, het zal nuttig zijn.
Eindelijh,opdat u een goed samenstel van de goddelijkewaarheden
hebben mag, waarin Schrift niet tegen Schrift indruist, maar al wat
van het geloof geleerd wordt, volmaakt eenstemmig is, naarmate
dit ingewrochte geloof, in zijn werkzame daden, in de ene plaats

lager en in de andere hoger beschreven wordt. 'Want de geloofs-
daden, uit dit ingewrochte geloof voonkomende, zï1n werkzaam
naar de mate waarin dat geloof door de Heilige Geest, Die het door
het \7oord gewrocht heeft, opgewekt wordt. Dus zijn er geen zo

kleine, noch ook zo grote daden, of zij kunnen hiervan met het
grootste gemak afgeleid worden. Maar voor hen, die anders

gevoelen, is er geen donkerder boek, dan wel drielcrvart van de

Bijbel zijn moet. Bijvoorbeeld, in al de plaatsen waar van de armen,
de hongerenden, de dorstenden, de zachtmoedigen, de ffeurigen,
enzovoort gesproken wordt, is er niet één woord van de aanne-
mende daad, maar van worstelingen der ziel om daartoe te geraken.
\W'at zeggen nu diegenen, die de orde van de Catechismus omkeren
en de aanneming uóórde inlijving zetten, menende dat de inlijving
door de aanneming geschiedt? Zy zeggenz die plaatsen moeten alzo

begrepen worden, dat hongerigen, dorstigen, enzovoort niet in
zichzelf, maar in verband tot eten en verzadigd worden zalig
gesproken worden. Maar heeft honger en dorst, zonder in Christus
rcz|jn, uit de oude dode natuur, verband met de zaligheid? Ik bid
u, welk verband is er tussen de beste werken van het vlees en de

zalige genieting van Christus? Klimmen wryzo uit de natuur tot de

genade? Is men dan zo pelagiaans geworden? Maar ziende dat dit
niet goed is, zo zeggen zij, datwij door hongerenden en dorstendcn,
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enzovoort verstaan moeten dezulken, die Christus aangenomen
hebben, en door de aannemende daad Hem ingelijfdzijn,en leven

onwangen hebbende, nochtans wederom in het duister rahen, onge-

louig aorden, en dus ltongeren en dorsten naar betgeen zij door de

aannemende daad onnangen haddcn. Maar zo dit een uitleggingvan
Gods'Woord is, versta ik niets, als het toepasselijk op Mamhetis 5

gemaakt wordt. Voor het overige geloven wtj, dat de verstgevorderden

in het geloof, hetzij in het duister of in het licht, hongeren en

dorsten, en hoe meer ztl dat doen, hoe meer zi.i tonen, dat zlj
welgesteld zijn. Maar hier wordt van dezulken gesproken, die leven

uit Christus onwangen hadden door de inlijving in Hem, vanZijn
zijde door de Heilige Geest, en uit dat ingewrochte geloofvan hun
zijde reikhalzendz\jnom te eten en te drinken, of zo men wil, om
tot ruimte te komen. Dezen worden zalig gesproken. Zo ziet u hoe
men de Schrift verdraaien moet, om een schijn aan zijn on-
regelmatig ge'roelen te geven; en hoe integendeel alles uit onze

verklaring ongedwongen voortvloeit, zonder Gods \Woord te ver-
krachten, noch in de ene, noch in de andere plaats; gelijk u zult
kunnen opmaken uit al de plaatsen van Gods'Woord, waar van

verbrokenen van hart, verslagenen van geest en die voor Gods
'Woord 

beven, enzovoort, gesproken wordt. In deze plaatsen zult u
bespeuren, dat God op hen zien zal en dat hun offeranden Gode
aangenaam zijn.
Nadat Paulus in Hebreeën I I de natuur van het ingewrochte
geloof of de hebbelijkheid van het geloofi, in het eerste vers

beschreven had (en deze is naar ons weten de enige beschrijvingvan
het geloof, die in Gods \íoord voorkomt), zo spreekt hij in het hele

hoofdstuk niet eens van de aannemende daad. Dat had hij moeten
doen, zo men eerst hierdoor in Christus ingelijfd werd en leven

onwing, gelijk men wil. Maar nee, de apostel spreekt over de

natuur en algemene bekwaamheid van het oprecht gelooe \ryaar-

door wij in Christus ingelijfd worden, zeggende, dat hetis een uaste

grond, of zelftandigheid, dzr dingen die men hoopt, en een beuijs àer

zzhen die men niet ziet. En gaat, zonder van de aanneming te
spreken (wat wij zien en verklaren zullen), van de daden handelen,

die uit deze vaste grond der dingen die men hoopt, en dit bewijs der
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zaken die men niet ziet, voorwloeien. Zo zullen wij, de apostel
navolgende, ook ronen dat de minste daad, zowel als de groorsre,
uit dit ingewrochte geloof voorwloeit, en dat de ene zowel als de
andere een uiwloeisel is van het ingewrochte geloof
Er zijn er, die een onderscheid maken tussen het zaligmakend en
het rechwaardigmakend geloof Maar het is, zo men het ene als een
hebbelijkheid en het andere als een daad wil beschouwen, onge-
grond. Síant immers, dat is tot het pausdom over re gaan en te
ontkennen een voornaam grondstuk onzer leer, dai wij over
Zondag3 gestaafd hebben, namelijk dat de toerekening van Adams
schuld, als onmiddellijk, lijnrecht en voorafgaande, ons onder de
verdoemenis legt. Maar indien dit zo is, dan moeren wij daarvan
door een onmiddellijke, lijnrechte en voorafgaande toerekening
van Jezus' gerechtigheid ontheven worden, zullen wij ten leven
komen. Want gelijh ze inAdam steruen, zo utorden ze in Christus, de
rweede Adam, leuend gemaaht. Hierna zal dit re pas komen. Het
doet ons leed, dat de blindheid zo groot is, dat men dit niet zien
kan.
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6. Het aannemen van Christus als de voornaamste
geloofsdaad

Nadat onze leerlingde inlijuing in Christus door het oprecht geloof
had voorgesteld, zo wijst hij in de tweede phats ons aan, welke de

alleraoomaarnste daad des geloof is,zeggende: 'die Christur en al Zijn
weldadzn annnemen.'
Mijn geliefclen, het zaa.d dat levend gemaakt is, zal uitspruiten: de

ent, die in de stam ingelijfcl is en die de sappen en het leven van de

stam deelachtig wordt, draagt ook vrucht. 'Waar leven is, dnr zal

ook werkzaamheid uit voorwloeien. Hieraan kunnen wij ons

toetsen, of wij in Christus ingelijfd zijn; wie door een oprecht
geloof Christus ingelijfd is, die wordt uit kracht van zijn inlijving
werkzaam, die neemt Christus en al Z\n weldaden aan.

Het uooruterp uan de geloofdaad
\Wij hebben nu het voorwerp van deze geloofsdaad te bezien:

Chrisns en al Zijn weldaden. Hier hebt u te letten, ten eerste ophet
Voorwerp, op zichzelf beschouwd. Het is Christus, Die in betrek-
king tot de Vader, de eeuwige, enige, geliefcle en eigen Zoon des

Vaders is, wegens Zyn eeuwige geboorte van de Vader, door
mededeling van hezelfde Goddelijke\il7'ezen. Maar in betrekking
tot de uiwerkorenen, de nareede Adam, de Borg van een veel beter
Verbond, die Christus genaamd wordt wegens Zrln eeuwige ahnn-
dering of zalving, om onze enige Middelaar en Verlosser te zï1n,

naasrZrlnzalving of behvaammaking door de overvloedige mede-

deling van de Heilige Geest aanZljn menselijke natuur, zoals Hij
die in de enigheidvanZrlnGoddelijke Persoon aangenomen heeft,

om te zijn onze Profeet, Priester en Koning. Op Deze moet het
geloof gevestigd worden; aangezien niemand tot God gaan kan,

dan door Hem, Die dcWeg, de W'aarheid en het Leuenis (Joh. 14:8).

Al Zijn weldaden, dat is met één woord, alles wat Hij verdiend heeft

doorZijndadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid, en wat van Hem
afdaalt en vrijelijk geschonken wordt aan dlen, die door inlijving
aan Zljn Persoon deelhebben. De apostel, en op zijn voetspoor
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onze leerling, geeft alles in een hoofclsom op, als hij zegt, dat Hij
ons 'van God geworden is tot wijsheid, rechwaardigmaking,
heiligmaking en volkomen verlossing' (1 Kor. l:30), zodat wij ons

over deze weldaden niet breder kunnen of behoeven uit te laten. In
hetvervolgzal over al dieweldaden aÊonderlijk gesproken worden.
Ti:n tweede.'!7'ij moeten onze aandacht vestigen op de volgorde,
waarin onze leerling het voorwerp van de aannemende daad

voorstelt. Merk dan wel op, dat hij niet zegt: die al Zijn weldadznen
dan Hern Aannernen, maar hij stelt de aanneming van de Persoon

aóór de aanneming van de weldaden. Het is: die Hem en al Zijn
weldadzn aannernen; en juist zo moet het zijn. De Persoon van de

Middelaar moet het eerste en voornaamste Voorwerp zijn, dat het
geloofomhelst, aanneemt, zich eigen maakt, en boven alles bemint.
In dz eerste phats, omdat niets een aertoornd God en strenge Rechter

Die uan Zijn recltt han noch wil afgaan, beuredigen en aerzoenen han,

dan alhen dc Persoon uan de Midàekan God buiten Christus is een

verterend Vuur en een eeuwige Gloed, en wij zijn buiten Christus,
in en op onszelf beschouwd, als droog hooi en stoppelen, die voor
zulk een gloed geen ogenblik bestaan kunnen zonder daardoor
verteerd te worden. Alles wat diegenen beogen, die de goederen,
zonder de Persoon Zelf, begeren, is vrede voor hun consciëntie,
vertroostingen tegen de verschrikkingen van de dood en een hoop
van de gelukzaligheid in de derde hemel. Als zij dit mogen hebben,

dan zijn zrj zonder de Persoon tevreden.
Maar, mijn geliefclen, in hoe hoge mate men zich inbeeldt dit alles

re hebben zonder de Persoon, zo is alles toch louter bedrog en ijdele
inbeelding. De vrede is gestolen en de hoop zal beschaamd worden,
wanneer die weggevaagd 2il, worden als een huis der spinnen-
koppen. Het gebouw, dat op een zandgrond staat, zal instorten. De
hemel, waarop men zo verliefd is, zou niet anders dan een hel zijn,
indien het mogelijk was om die zonder de vereniging, de aan-

neming en gemeenschap met de Persoon van de Middelaar te
verkrijgen. O, alles wat wij hebben, zowij dat niet in Christus, uit
Christus en door Christus hebben, is niets, is schade en drek. Maar
alles, zelfs het minste, wat wij uit Christus en in Christus hebben,
is van grote waarde. Een zee van tranen buiten Christus, door de
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benauwing van de consciëntie uitgestort, is niet beter voor God,
dan de tranen der verdoemden in de hel, waar wening der ogen is.

De minste traan daarentegen dergenen, die in Christus zijn, is zn

kostelijk voor God, dat Hij die vergadertinZijn fles en schrijft in
Zijn register De minsteverruimingvanvreugde is een beginsel van
de eeuwige vreugde.

\íij zijn God alleen aangenaam in de beminde ImmanuëI. In Hem
alleen is God verzoend en de wereld ook met Zichzelf venoenende.
Deze Immanuël grijpt het geloof te dien einde allereersr aan. Deze
omhelst het geloof allereerst en voornamelijk, met de innigste en
hartelijkste liefde en hoogachting, als Dien, Die schoner is dan dz
mensenkinderen, Die bhnh en rood is, Die d.e banier draagt bouen

tienduizend. Een, van \7ie zij zeggen kan, omdat zij Hem om Zijns
Zelfs wil bemint, al was het dat Hij van il,Zyn schatten als naakt
uitgeschud was (zo dit mogelijk was, maar het is onmogelijk): al
wat aan Zijn Persoon Zelf is, is gans begeerbjh. Sta dan naar de
Persoon Zelf.Laat uw voornaamste werk zijn, Hem aan te nemen,
en de andere dingen zullen u op Zryn tijd geworden. Dit is een

toetssteen voor onze ziel; onderzoek er u dan bij.
In de tweedz pkats. De Persoon moet uóór de goedzren aangenomen
utorden, aangezien God dz Persoon ons allereerst gtrrt, schenht en

aanbiedt. Daarom noemt Christus Zichzelf de Gave Gods. En de

goederen schenkt God in de gemeenschap mer de Persoon. Zal nu
onze geloofsdaad beantwoorden aan de aanbieding, dan moet
datgene eerst aangenomen worden, hetwelk God eerst schenkt.
Maar nu geeft God ons niet eerst de goederen, maar de Persoon.

\Vij worden gezegend met alle geestelijke en hemelse zegeningen,
maar het is in Christus. \Wij worden nieuwe schepselen gemaakt,
maar het is in Christus.'17'ijworden Gods maaksel genoemd, maar
om dat te zijn, worden wr1 in Christus gescltapen, zodat het een

omkering van Gods orde is, om eerst de weldaden en daarna de
Persoon te willen aannemen. Houd toch het oog op dit stuk. Het
zal een middel kunnen zijn om u te besturen en u van veel vergeefs
en zondig werk te bevrijden. Het smart mij dikwijls aan mijn ziel,
dat armen en nooddruftigen, die zo hijgende zijn naar rroost, dat
hun tongen versmachten van dorst, of droog worden in de dorst,
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door kwaad bestuur van de Fontein van alle vertroosting afblijven.
In de derde phats. Deze ordc moet gehouden word.en, aangezien niet
één ontblote ziel, die waarachtig ontbloot is, rnet rninder dan de

Persoon uan de Middekar kan gerust gesteld tuorden. Tobbers en
kindertjes in de genade weten niet, hoe zï1 zn bewerkt worden,
waaruit het voorwloeit, noch wat de Heilige Geest bedoelt.
Daarom zijn zi1r zo van gesteldheid, dat zï1 nimmer tot ruimte
komen, totdat zl met enige bewustheid de Persoon van de

Middelaar zich eigen gemaakt hebben, door Hem aan te nemen.
Dus zullen de ware verslagenen telkens uitroepen: Och, ik moet

JezusZelf hebben; niets anders kan de holle begeerten van mijn ziel
voldoen! En ofschoon zij genade hebben, zij kunnen nochtans tot
geen rust komen, tenz\ z\ Jezus met enige bewustheid hebben
gevonden. Die nu in deze stand nooit geweest is, heeft te denken,
dat hij zijn eigen geneesmeester geweest is, en dat hij zichzelf door
zijn verstandsbegrippen geholpen heeft. De taal der nederigen is:

Och, ik moet Jezus hebben, of ik ga verloren!
In de uierde phats. Om ons aan te wijzen het grote onderscheid, dat
er tussen de tijdgelouigen en de ware geloaigen is. De tijdgelovigen
beminnen de goederen, maar niet de rÍ/eg van nauwe godzaligheid.
Zij zrynals sommige jongelieden, die zeggen: die dochter heeft niets
in haar persoon wat mij bekoort, zij is in het minste niet bekoorlijk,
maar zij heeft veel kapitaal, daarom zal ik haar zoeken; haar kapitaal
bekoort mij, hoewel ik anders een afkeer van haar persoon heb.7n
doen ook dezen: Jezus' Persoon bekoort niet, maar Hij heeft een

hemel en volmaakte gelukzaligheid, hierom wil ik Hem zoeken en
liefde tot Hem vertonen, zeggen zij. En dus: hoeveel betrachting
van deugd zij ook schijnen te hebben, zij hebben echter niet de

minste zuivere liefcle tot God, noch liefde tot de ImmanuëI. Het is
niet anders dan eigen dienst en eigen liefcle.

Doch geheel anders is het met de ware gelovigen: de beminnelijke
lrekoorlijkheid, die zr1 in Zijn Persoon zien, en de gepastheid van
Hem voor hen, doet hen naar Hem reikhalzen, en maakt dat zij niet
gerust zijn, totdat zij Hem hebben. Ik vrees voor velen, als zij zich
lrieraan toetsen zullen. O, mijn vrienden, hoe weinigenztjn er, die
naar Jezus Christus vragen zouden, als er geen hel en hemel was.
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Christus om Zijns Zelfs wil te lieven en te omhelzen, is iets

zeldzaams. Evenwel kan ieder waar begenadigde, hoe klein ook in
de genade, zeggen dat hij er bij bwinding iets van kent.
Tenslotte. De Persoon moet aóórde goederen het eerst aangenomen
en op het hoogste geschat worden, orn uobtandig te blijuen in dz

aankleuing ondzr de allerspaarzaamste mededeling uan dz goederen

hier in dc tijd en in dit dal dzr rnoerbeziënbornen. Velen, als zij de

goederen niet krijgen, worden aan Christus geërgerd, verlaten
Hem, en wandelen niet meer met Hem. Maar waar waarheid in het
binnenste is, zou, wanneer hun gevraagd werd: '\7ilt gij ook niet
heengaan?' hun antwoord zonder uitstel om zich te bedenken
gereed zijn: 'Nee, Heere, tot wie zouden wij heengaan? Gij hebt de
woorden des eeuwigen levens' (Joh. 6:68).

Aannemen
\íat nu de daad omtrent ditVoorwerp betreft, de leerling geeft die
op, als hry zegt: 'Hem en alZlnweldaden adnnemen.' U ziet, dat
hier maar één daad opgegeven wordt, niet alsof er niet meer daden
des geloofs waren en dat de gehele natuur van het geloof hiermee
uitgedrukt wordt. Het tegendeel blijkt uit het antvyoord op de
volgende vÍaag, maar hij geeft dit ene op als de voornaarnste daad
van dat oprecht geloof,,waardoor wij Christus ingelijfdzijn.
Om nu maar kort van dit ítAnnernen te spreken, zo zullen wij eerst
iets van het woord zeggen. Ánnnernen is in het Grieks'lambanoo',
een woord, dat van een dadelijke of werkelijke klank is, maar van
een lijdelijke betekenis, aangeziende dadelijke aldjd de lijdelijke als

voorafgaande onderstelt. Hierom hebben ook onze taalkundigen
het nu eens overgezet door aítnneTnen, en dan eens door ontuangen,

wel wetende dat het onwangen vóór het aannemen gaat. \trant
niemand han iex ítannemen, tenzij het hem uit dz hemel gegeaen is

Qoh.3:27). Daarbij komt, dat in onze Belijdenis en Catechismus
AAnnernen en ontaangen met elkaar verwisseld worden, als een en
hetzelfde te kennen gwende. De Engelsen hebben ook meestal dit
woord door ontuangen ('receiving') overgezet. En het is niet alleen

met dit woord, door de Heilige Geest het meest gebruikt om de

allervoornaamste geloofsdaad uit te drukken, aldus gelegen, maar

100

met veel woorden, die een dadelijke klank, maar een lijdelijke
betekenis hebben. Bij zien, geaoehn, enzovoort, ondergaan we iets,

daar wij eerst de voorwerpen door de zintuigen moeten onwangen,
voordat wij daaromtrent dadelij k we rlsaamzij n. Hieruit blij kt, dat
de hebbelijkheid om te ontuangenvóór de daad gaat, waarmee wij
werkzaam zijn om aan te nemenof te aerua?en. Gelijk dit nu strekt
ter bevestiging van ons gezegde van het ingewrochte geloof,
waardoor wij met Christus verenigd of Hem ingelijfcl worden, zo

doet het ons ook zien, dat de hebbelijkheid van het geloof nooit tot
dadelijkheid komt, tenzij hetvoorwerp waaromtrent de daad of da-
den geoefend worden, eerst lijdelijk onwangen wordt, en dat naar-
mate het lijdelijk onwangen van dat voorwerp met meer of minder
nadruk is, de daden ook sterker of minder sterk zijn. Dit moeten
wij nooit vergeten, want hier niet op te letten, heeft al de twisten
over het geloofveroorzaakt,waardoor de ene dit en de andere weer
dat wil. Men twist meer over de daden van het geloof, dan dat men
zoekt te weten, wat eigenlijk de hebbelijkheid van het geloof is,

waaruit de daden, naarmate Gods Geest door het'W'oord daarop
werkt, voortkomen. Hield men dit in het oog, men zou bespeuren,

dat de minste daad uit het gewrochte geloofvoorwloeiende, in zijn
aard en natuur niet verschilt van de grootste. Het hele verschil is

maar alleen in trap van meerdere of mindere volmaaktheid.
Deze voornaamste daad van het geloofi die aannemen genoemd
wordt, zullen wij nu gaan bezien. En wel zo, dat wij aantonen zullen
waarom die daad een ítAnneTnen genoemd wordt. \íant de Heilige
Geest heeft zeker gewichtige redenen, waarom Hij dit woord meer
dan nareehonderd maal gebruikt om de geloofsdaad uit te drukken.
Ten eerste. Deze daad wordt een aannernen genoemd om ons voor te
houden dat, gelijkwij waarlijk niets in onszelf hebben, het hebben

van iets, al was het maar in onze inbeelding, ook volstrekt met het
aannemen van iets anders strijdig zijnde, wij ook alzn al wat wij
tevoren in de hand hadden, moeten loslaten en daaruit laten vallen,
zullen wij wat anders in de plaats aannemen. Paulus liet niet alleen
alle dingen varen, maar hij achtte ze schadc om Christus te gewinnen,
ja, zelfs dreh, om in Chistus geuonden te worden, zonder iets van
zichzelf te hebben (Filipp. 3:7 , 8).
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Ten tweede. Het wordt een ítnnnelnen genoemd, om ons aldjd
indachtig te maken, dat het geloof in de rechwaardigmaking niet
de minste werkende oorzakelijkheid of dadelijke invloed heeft, om
de rechwaardigmaking te veroorzaken. 

'Want 
de rechwaardigm"ki.g

is niet een voortbrengsel van het geloof, maar van God, Die ons
door het geloof rechwaardigt. Het geloof is een voorrbrengsel van
de rechwaardigmaking, aangezien her voorwerp voor de daad zijn
moet. Het geloof is, met betrekking tot de rechwaardigmaking,
niet de werkende, maar de onwangende oorzaak. Zo onderscheidt
Amesius het aannemen van Christus in lijdelijk en dadelijk (Filipp.
3:11). De lijdzlijhe is die, waardoor het beginsel dzr genadz en het
geloof in ons hart in d.e leuendmaking ingepknt wordt (Ef . 2:5) . Deze
is dz grond en het fundament aan onze uereniging lnet Christus. De
dadelijhe aanneming bestaat in een dadclijhe omhelzing uan ltet
ontanngene, en een berusting daarin rnet aeltrouuen dzs harten,
Op deze wijze hebben de hervormers gelukkig het pausdom
bestreden. De leer der vrije genade heeft de overwinning behaald,
en God de eer onwangen, dat Hij ons zonder ons toedoenzalig
maakt; en de zaak kan ook nier anders opgevar worden; de aalmoes
wordt eerst in de hand van de bedelaar gelegd; hij onwangt deze
lijdelijk, eer hij met het dadelijk toedrukken van zijn hand het
onwangene met blijdschap aangrijpt. 'Een mens han geen ding
A*nnemen, zo het hem uit dzn hemel niet gegeuen ztj'Qoh. 3:27).
Ten derde. Het geloof wordt een annnernengenoemd, om ons voor
te houden, dat het geloof zelf ons niet uenijkt door iets, dat het in
zichzelf heefi. Deze aanmerking moeren wij maken, aangezien wij
tot onze droefheid bespeuren, dat gelijk de papisten Christus
beroven van de eer der verlossing door de werken, enigen onder
onze hervormden Hem ook z.o van de eer der verlossing be-
roven, door al te veel toe te schrijven aan het geloof; daar velen het
als een werk en dadelijkheid opvatten, ror ondermijning van
de leer der vrije genade. 'Want immers, het verschil is nooit ge-
weest, welke werken invloed hebben op onze zaligheid. Vasren,
bidden, zonden betreuren, ofhet geloofzel{, als eenwerk? Maarwel
of alles van ons, wat een werk of daad is, in de dadelijke recht-
vaardigmaking in Gods vierschaar moer uitgesloten worden, opdar
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Christus geen mededinger of helper hebben moge.

Hiervan zijn velen afgeweken, herzij wetende of onwetende. Nee,

het geloof zelf verrijkt ons niet. Het onwangt en neemt aan

datgene, waarin onze ware rijkdom bestaat. Is het ook de hand van

de bedelaar die hem rijk maakt, of de gave die daarin gelegd wordt?
Ik vrees, dat veel hervormden evenals de Galatiërs worden, die van

de leer der vrije genade afweken, tegen wie Paulus zo'n trouw-
hartige brieF geschreven heeft. 'Werkelijk, als men zijn verkeerde

gedachten omtrent het geloof behoudt, en de gevolgen daarvan

ziet, en ze erkent waar te zijn, dan hebben de papisten niet veel

moeite meer te besteden om boeken te schrijven tegen velen, maar

ze behoeven slechts hun bijgelovigheden en het artikel van de

transsubstantiatie te verlaten, en dan is men het met hen eens. En
zo zal men de leer der vaderen verzaken, om aan het geloof iets toe

te schrijven, dat het niet heeft, om Christus daardoor vanZijn eer

re beroven. De papisten willen de werken hebben, en dezen willen
die verwerpen, en in hun plaats het geloof stellen als een werk; maar

het ene is evenmin met de vrije genade bestaanbaar als het andere.
''\W'ant indien het uit de werken is' (de apostel spreekt in het
algemeen, watwerken wij ook bedenken kunnen), 'zo is het niet uit
de genade, anderszins is het werk geen werk meer' en de genade

geen genade meer' (Rom. I l:6). Regelrecht staan deze tegen elkaar.

W'aarin nu het Aa.nnemen zele als de werkzame daad van de ziel,

bestaat (de lijdelijke hebben wij beschreven), hierover zullen wij nu
mazÍ zeeÍ kort zijn.
Ten eerste. Deze aanneming bestaat in een zeer hartelijhe en dadelijhe

ornhelzing uan dz Persoon uan dz Middclaar en al Zijn weldaden,

zoals dczelue d.oor Godd"elijk licht aan de ziel geopenbaard uorden.

Hoe hartelijk deze omhelzing is, is met geen woorden uit te

drukken. Verbeeldt u in het natuurlijke eens, met welke aan-

doening een schuldige het pardon aanneemt. Maar hier komtJezus
Zelf rctde ziel met de pardonbrief in de hand.'Wat slingert de ziel

zich niet (mag ik zo eens spreken) rondom de Persoon, Die de

pardonbrief brengt; de pardonbriefwordt zo hoog niet geteld als de

Verwerver en Brengervan die tot de ziel, en daarom is het, datzrj de

Ilrenger en Verwerver zo aangrijpt en omhelst, dat zij Hem als in
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haar hart wil overdrukken. Hij is als 'een bundeltje mirre, dat tussen

haar borsten moet vernachten.' 'Ik vond Hem en ik liet Hem niet
gaan (Hoogl. l:13 en 3:4). lWie na lang omzwerven hiertoe
verwaardigd wordt, \,veet best lvat er omgaat, en hoe alle redelijke
en dierlijke vermogens als in elkaar samenlopen, met aandoenin-
gen die onbeschrijflijk zijn.
Onze godsdienst is redelijk; de redelijke werkingen gaan voor, en de

hartstochtelijke volgen, omdat wij uit ziel en lichaam bestaan. Een
godsdienst zonder hartstochtelijkheid is onbestaanbaar, zolang wij
in het lichaam \Monen, en dus is het een dwaasheid om zich tegen
hartstochtelijke bewegingen in en onder de redelijke godsdienst te
verzetten en die te ontkennen. God, de ziel met het lichaam
verenigende, waardoor deze beide uit en door de vereniging op
elkaar werken, heeft nooit in de staat der recht}eid, noch der
heerlijkheid, een godsdienst van ons willen vorderen, in welke geen

hartstochten zich vermengden. Het zondige en het ongeregelde is

alleen af te keuren.
Ten tweede. Het zegt: een rust lrijgen voor zijn ontsteld en bitter
bedroefd gemoed. Zolang de ziel onder een zaligmakend gezicht
van haar zonden is, zinkt zij in modderig slijk en diepe klei, hoewel
zij nu en dan een verborgen ondersteuning heeft; maar als Christus
in de armen des geloofs komt, en zij Hem aangrijpt, dan heeft zij
rust. Dan l<an zrj zeggen, dat God haar voeten op een vast

fundament gezet heeft, zodat die, gelijk tevoren, niet zinken zonder
grond te vinden, maar zij gevoelt dat haar voeten op een steenrots
staan. Hierom wordt Christus het fundament, de Petra genoemd,
tegen'Wie de poorten der hel geen kracht tot overweldiging zullen
kunnen doen.
Tenslone. Het bestaat in dat gerust verlaten van zichzrlf op die
ImmanuëI, met een vertrouwen dat Hij machtig is om hen zo te
bewaren, dat niets hen zal scheiden van Gods liefcle in deze Zijn
geliefcle Zoon, Christus Jezus. En hoewel deze dingen, als geloofs-
daden van het dadelijk aannemen, zich niet altijd voor het gemoed
openbaren, zo liggen die nochtans in het ingewrochte geloof, als in
hun wortel, en spruiten telkens in de dadelijke werking uit,
naarmate dat deze hebbelijkheid door de Heilige Geest dadelijk
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werkzaam gemaakt wordt en licht onwangt in de evangelie-

waarheden. Het is niet de schuld van, en ook geen gebrek in het

oog, dat het niet altijd ziet, maar het ontberen van licht maakt dat
men niet zien kan, hoewel het vermogen om te kunnen zien even

volmaakt is wanneer wij niets dadelijk zien, als wanneer wij
dadelijk zien.
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7 . Een oprecht geloof

Gezien hebbende, wie nieten uie utel zalígzullen worden, namelijk
die alleen, die door een oprecht geloof Chrisns ingeh'jfd ztjn, en Hem
en al Zijn weldaden aannemen, zn gaat onze onderwijzer over om
nader te spreken van dit oprecht geloof
In vraag en antwoord 21 wordt eerst de natuur van dat oprecht
geloof omschreven. En zo u op het antwoord let, zo zult u altijd
bespeuren, dat de leerling allermeest het oog heeft op de ingewrochte
hebbelijkheid dzs geloof, of op het ingewrochte geloof, zoals dat
door de Heilige Geest gewerkt wordt in de harten der uiwer-
korenen, in de inlijving in Christus. Bij de stukken 2il, dirblijken.
Om nu zo duidelijk, als het voor ons doenlijk is, van deze

gewichtige stof te handelen, zullen wij iets over de uraagop zichzelf
zeggen: ''Wat is een oprecht gelooÊ'
Een vraag zeker zeer nodig, dat er wel op geantwoord wordt;
aangezien die alleen zalig worden, die dit geloof hebben. \íant
hoewel het geloof door geen innerlijke waardigheid, die het in
zichzelf heeft, ons zalig maakt, zo is er nochtans tussen de zaligheid
en het ingewrochte geloof zulk een verband door God gesteld, dat
niemand, oud of jong, tot de zaligheid kan komen zonder het
ingewrochte geloof; de kinderen, zowel als de volwassenen, moeten
hierdoor in Christus ingelijftl worden, aangezien de zaligheid in
geen ander is, en dat wij in Hem moeten zï1n, zullen wij die ooit
deelachtig worden.
U ziet dan, mijn geliefden, dat er naar een oprecht geloofgevraagd
wordt. Deze vraag wordt geweldig verdraaid door diegenen, die
nooit anders ge\Moon zijnven het geloof te denken en te spreken,
dan als van een daad, daden en werkzaamheid, want als zij de

beschrijving in het antwoord le zen, zo zeggen zij, dat hier het geloof
zelf in zijn natuur en aard niet beschreven wordt, maar in zijn
volmaaktheid en hoogste ffap. En datwel tegen de papisten, die de

wijfelingen verwekken. Hoe de heryormers het geloof beschreven

hebben, zullen wij horen en zien; alsook hoe zij het uit de
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waarachtige gronden van Gods Voord, overeenkomstig de leervan
de vrije genade, en ten opzichte van de rechwaardigmaking, als een

instrument beschrijven, maar niet uit de werkelijke gronden van de

halve pelagianen, gelijk velen nu doen. Deze laatsten geven voor,
dat de opstellers in vraag 2l en het antwoord niet beschreven dat
oprecht Selnoí \Maarvan kort in het anmroord op de voorgaande
vraag gesproken was en getoond, dat niemand wederom tot de

zaligheid zal komen dan degenen, die door een oprecht geloofChristus
ingelijfd tpordzn, en Hem en al Zijn ueldadcn aannemen, maar het
geloof in zijn daden en werkzaamheden.
Hoe zou het nu mogelijk zijn, dat de opstellers van de Catechismus
terstond vergeten zouden en uit het oog verliezen, hetgeen zij
gesteld hadden, en wel zo, datzonder het gestelde niemand, wie hij
ookzrj, zalig wordt, om van een hoge en volmaakte trap des geloofs
te gaan spreken, waartoe niet een ieder komt, die zalig wordt, als wij
.:le woorden van de Catechismus in een dadelijke zin opnemen?
Nee, mijn geliefden, daar wordt naar datzelfde geloof gevraagd,

waarvan wij gesproken hebben. Naar davelfcle geloof, dat ieder, ten
aanzien van zijn innerlijke en wezenlijke natuur, moet hebben,

zowel de kinderen als de bejaarden. Dat is het ingewrochte geloof,
dat wij omschreven hebben, ab een ingestort uerunogen of hebbelijh-
heid, uelke de uituerhorenen door de onwedtrstandelijhe en lter-
scheppende werhinguan de Heilige Geest ontaangen in hun inlijuingin
Christus, waardoor zrj al de indruhhen, die God dz Heilige Geest

rnedcdeeb (in dz hinderen op een uize, die wtj niet weten), door het
rYoord onnangen, en naar dz aard en inhoud uan dz phatsen uan het

Goddzlijhe'Voord, en dz aoorlaerpen daarin aan de ziel ontdeht,

uerhzaarn zijn.
U ziet dus, dat de waarheid of oprechtheid van het ingewrochte
geloof niet van de werkelijke daden afhangt, maar dat de waarheid
van de daden afhangt van de waarheid of de oprechtheid van het
beginsel, vermogen of de hebbelijkheid, waaruit ze voorwloeien, en

dat dus, hoewel er geen daden uit voorwloeien, gelijk in de

uiwerkoren kinderen diezaligworden, dat die evenwel het oprecht

geloofhebben, waaruit, zo zij tot het gebruik der rede gekomen
waren, daden voortgevloeid zouden zijn. Ofmen moest zeggen, dat
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de kinderen door een onoprecht geloofzalig worden (doch dat is

absurd of ongerijmd), of dat zij door een dadelijk geloof zalig

worden, en dit is het, wat wij tegen de luthersen en ookvooral tegen

de cartisianen ontkennen. Omdat wij de natuur of het wezen der

ziel niet in een enkele dadelijkheid van denken stellen, want dan,

zodradeze ophield, zo waren wij zonder ziel, en wij hebben de ziel

nochtans als een denkendwezen, eerwij denken.'Want toen de ziel

en het lichaam met elkaar verenigd waren in Ezau en Jahob, zegt

God, dat zij noch goed noch hwaad hadden gedaan.lndien nu de ziel

dadelijk en werkelijk dacht, zo moesten die daden goed of kutaad

zijn. Aangezien iedere dadelijke gedachte, omdat die een betrek-

king tot Gods wet heeft, noodzakelijk daarmee overeenstemmende

of daarvan afwijkende, en dus goed of lcwaad moet zijn, nochtans

wordt van Jahob en Ezau gezegd, dar zij noch goed noch htaaad

gedaan, en derhalve ook niet gedacht hadden (aangezien denken

een daad is), toen God zei: 'Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik
gehaat.'
'S7'ij kunnen ook zien, dat het ingewrochte geloof tot al zijn
dadelijkheid niet in een punt des tijds komt, maar bij traPPen' en

dat, hoewel de ene daad zich zo sterk niet vertoont als wel de

andere, zulks geen bewijs is, dat het ingewrochte geloof niet

oprecht is, maar wel een bewijs, dat die daad of daden niet

uitgehaald worden. Bijvoorbeeld, de smaak kan volmaakt zijn,

hoewel die nooit iets zoets geproefd heeft, maar daar is evenwel

voor het proeven van de zoetigheid geen denlcbeeld van. Maar als

het zoet geproefd wordt, zo rijst het denkbeeld, niet door een nieuw

vermogen, dat men krijgt, om te smaken, maar door een nieuw

voorwerp, waarmee het vermogen aangedaan zijnde, een denk-

beeld, dat wij niet hadden, verwekt wordt. Zo is het ook met het

ingewrochte geloof; dit wordt volmaakt en volkomenlijk, ten aan-

zien van de hebbelijkheid, in een punt des tijds, door de boven-

natuurlijke werking van de Heilige Geest ingestort of medege-

deeld, maar het komt tot zijn dadelijkheid naarmate van de gewaar-

wording. Hieruit kunt u zien, hoe sommigen, die hun leven lang

met vreze des doods gegaan hebben, zonder ooit tot een volkomen

verzekering van hun staat te komen, zalig kunnen worden.
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\flij laten ons nu niet verder hierover uit, maar zeggen alleen dat
onze leerling in het antwoord de ware aard en de natuur van het
geloof als een ingewrochte hebbelijkheid of ingewrocht geloof
beschrijft, als een vermogen, waardoor wij kennis onwangen van
alles, wat God ons inZijn 'lí'oord geopenbaard heeft, en als een

vertrou\À/en, dat Christus en al Zyngenadeons geschonken is. Mij
dunkt, werden onze gedachten hierover op gemerkt, zo zouden deze

enig licht geven en de veelvuldige verschillen doen ophouden. Deze
zljn altijd onze gedachten geweest, gelijk blijkt uit onze predikatie
over Hebreeën 10, in het jaar 1742 gedaan, die u in de Eigen-
schappm dzs Geloofvindt. Ook hebben wij in het jaar 1746 deze

Zondagkort in dezer voege verklaard.
Vij gaan nu over tot het antwoord. Om alles zoHear als mogelijk
voor ons is, voor te stellen, zo zullenwij deze orde houden, dat wij
eerst van het tuoorden dan ten tweede van de zaakzullenspreken.

109



8. Het woord 'geloof'

.wat nu het woordof devoornaams te woordznbetrefr, die de Heilige

Geest, zo in het Oude als in het NieuweTêstament gebruikt, om de

naruur van het geloof, maar juist niet deze of gene geloofsdaad, uit

te drukken, diezlintwee, wij zullen u daarmee niet lang ophouden'

In het Hebreeuws is het Heemin en Ernunah; welke beide zelÊ

standige woorden van het werhroord Aman komen' Aman nu

betekÀt, wat vast, onfeilbaar en waarachtig is, zodat de znlf-

standige woorden,'$/anneer die gebruikt worden om een gewaar-

wording van de ziel omtrent Gods getuigenis te kennen :t g:vett'

..r u"rá en volle overtuiging uitdrukken van de waarachtigheid en

onfeilbaarheid van het geiuigenis; dit wordt geloofgenoemd. In het

Grieks is het zelfstanáig *oord pistis van een werlcwoord dat

overreden betèkent, zodit pistis, dat door geloofvertaald wordt, te

kennen geeft een overreding, een volle overtuiging des gemoeds

van de w:aarachtigheid van de zaak, waarvan ik overreed ben'

Deze woorden, !e[jk wij gezegd hebben, gebruikt de. Heilige

Geest, om de ,r"i.r.t, en de aard van het geloof, zoals dat in de

uiwerkorenen gewerkt wordt, in hun krachtige roeping uit te

drukken. Vele 
-zijn 

de woorden, die gebruikt worden om de

geloofsdaden, uit het ingewrochte geloof voortkomende, te ken-

i.., ,. geven. Zie eengeh.el aantal van deze door ons verklaard in

Het A."B.C. dzs Geloofi. \Wij merken nu maar alleen aan, dat de

Heilige Geesr, Die maar eens de naruur van het ingewrochte geloof

in dJele Bijbel beschrijft, de beschrijving aan de betekenis van

deze woorden ontleend heeft, zeggende, dat 'het geloof is een uaste

grond der dingen, die men hoopt, en een beutijs der zahen, die men niet

ziet' (Hebr. 11 : 1), een beschrijving waaraan wij alleen, wat tot no8

toe door ons beredeneerd is, ontlenen. Zïe daatover dr' Owen in

zijn onvergelijkelijke verklaring van de Hebreeën, en za wij iets

oí.rg.rl"gJt hebben, datzalbij hem gevonden worden over deze

*ooid.nl\fril kunnen niet nalaten u uit deze opheldering van de

betekenis dei woordcn enige algemene dingen mee te delen als

gevolgtrekkingen, die ter ápheldering zullen strekken en ook
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dienen om onze gedachten over de natuur van het geloof te
verduidelijken.
Ten eerste. Uit het tevoren opgehelderde blijkt, dathet geloalÍbestaat

in een overtuiging of overreding. Dit is het geslacht van her geloof
Noch menselijh, noch Goddelijh geloofkan bestaan, of er is een

ouertuiging dzs gemoeds uan de waarheid der ztken, die men geloofi.
'W'ant waar dit niet is, is geen geloof, het is maar een gissing, een

veronderstelling en een inbeelding, maar geen geloof.
7en tuteede, dat de overtuiging, overreding, niet een uoortbrengsel is

aan het geloofzelf, als een daad, maar van het getuigenis, hetwelk
zich met zulk een klaar betoog openbaart, dat men van de waarheid
van dat getuigenis zo overreed wordt, dat men daar niet aan kan
rwi.ifelen. Alle overreding is van deze aard, dat de ziel om overtuigd
te worden niet werkt; nee, de bewijzen der zaken worden onwan-
gen en die onwangen zijnde, wordt de ziel zodanigovertuigd, dat
zr1 niet vrij is, om die overreding te ontvangen of te verwerpen,
maar zij moet noodzakelijk met de grootste vrijwilligheid zich aan

de waarheid gevangen geven. Aldus is het met elk waarachtig
betoog in de wiskunde gelegen > en zs is het ook hier gelegen met
het geloof als een overtuiging. Die het door een Goddelijk betoog
of bewijs van zaken, die men niet ziet, onwangt, voor die is het, zo

veel geloofwaardiger de getuige is, zo veel zekerder dan het klaarste
betoog van enig voorstel van Euclides.
Ten derde, dat hoe klaarder het getuigenis van de God der
waarheid, de dingen van onze vedoren staat en van de weg der
verlossing, op het ingewrochte geloof, met een betoog indringt, de

overtuiging van de waarheid, of de inhoud van dat getuigenis, ook
dan meer of minder vast en overredend is.

Tbnslotte, dat, gelijk het geloof gewerkt wordt door een getuigenis,
het ook nooit dadelijh werkt, tenzij het ene of andere getuigenis uan

Gods \Yoord hrachtig ingebracht wordt door dc Heilige Geest, uaar-
door dat ingewrochte gehofuterkzaam tuordt gemaaht. Geli1kdus het
geloof de dochter van het \Woord is in de bejaarden (Bernro4 f lia
uocil, zo is het van het begin tot het einde aan het \Woord

onderworpen, dat gehoorzamende en in alles opvolgende. \Want dit
is een vaste regel bij alle hervormden, dat wij eerst van God door de
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werking Zijns Geestes een vermogen onwangen, waaruit de werk-
zaamheden voortkomen, en dat dit ingestorte vermogen door zijn
eigen kracht niet werkt, tenzij het bewerkt wordt door het'Woord
en de almachtige kracht des Heiligen Geestes, dat'Woord vergezel-
lende, en daarin en daardoor in de ziel indringende en invloeiende,
als door deszelfs instrument, om de ziel dadelijk tot werkzaamheid
op te wekken en in die werkzaamheid in te vloeien.
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9. Het \Mezen van het geloof

\Vat de zaahnubetreft, omvan het gelooftespreken, zo iemand zich
verontschuldigen kan, dat hij zich hierover, hier ter plaatse, niet
breed uitlaat, kunnen wij het dubbel doen; omdat wij zoveel door
de pers bekendgemaakt hebben over deze sto[, dat wij daar nu niets

bij te doen hebben, dan alleen:

Inde eercteplaats u te herinneren, dat bijna al de oude en bijzondere
belijdenissen van deze en gene martelaren, sedert het jaar L527 ,het
ingewrochte geloof op dezelfcle wijze opgevat hebben, gelijk onze

Heidzlbergsr godgeleerden, in overeenstemming met hen, het
opvatten, in het voorgaande antwoord meer in het algemeen, en in
dit tegenwoordige meer in het bijzonder; het'welk gemakkelijkvoor
ons aan te tonen zou zijn, aangezien wij uit liefhebberij een ver-
zameling gemaakt hebben van alle, sedert dat Patrick Hamilton te

St. Andrews in Schotland verbrand is, op de laatste februari 1527.
Maar dat zou onze leerredenen over deze stof zeer doen uitdijen.
Derhalve behoeven wij het u, hoewel nuttig, niet mee te delen.
In de tweede phats moeten wij met uw christen-aandacht gaan

bezien, welke eigenlijke daden uit de natuur van het ingewrochte
geloof voorwloeien. Hieromtrent zijn de godgeleerden zeeÍ .veÍ-

schillend van gedachten, ten aanzien van het getal van de geloofs-
daden, en welke de eigenlijke geloofsdaad is. Van beide een enkel

woord. 'Wat nu het getal der daden betreft, de beroemde heer

V'itsius brengt ze tot negen: drie voorafgaande, drie wezenlijke en

drie achtervolgende, en de heer Lampevolgt hem.'W'at ons betreft,
omdat de wijze, op welke men zijn gedachten mededeelt, willekeu-
rig is, zo hebben wij daar niets wezenlijks tegen. Maar wij houden
ons liever bij de oude wijze, waarin men altijd stelde, dat tot het
geloof drie dingen behoren: hennis, toestemmingen aertronu)en, en

wij bewijfelen geenszins dat al wat God in Zijn \íoord van het
geloof spreekt, zeer gemakkelijk tot de ene of de andere van de drie
genoemde daden kan gebracht worden, zoals in het vervolg zal

gezien worden.

I
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Geenformeh gebortdaad
Eerst willen wij nog ingaan op een verschil van mening over wat de
eigenlijke geloofsdaad is, welke men noemt de Actusformalisfdei,
dc formele geloofidaad. Dezen stellen dat het bestaat in de toestem-

ming, enderen in het homen tot Christus, nog anderen in de

aanneming uan Cltristus, weer anderen in het uerzeherd aertrouuen
op C hris nA nog weer anderen in de liefcle. Hevig zyn deverschillen
tussen de godgeleerden hierover, en veel verhandelingen zijn van
weerszijden geschreven, om elks eigen gedachten te bevestigen, en
die van anderen, welke verschillen, te weerleggen.
Mijn geliefclen, wij oordelen (tenware dat men door die bepding te
veel voet aan de dwalingen van de halue pehgianen gaf, die het
geloofals een daad opvatten, en dus menen, dathet zijn wezen door
zekere daad als een vorm verkrijgt, wantforma dat esse rei), datwij
het voorbij zouden kunnen gaan, zonder ook maar het minste
daarover te spreken. Maar bemerkende, dat men begint af te
wijken, zeggen wtj, dat geen dzad of daden het geloof zijn uorm of
uezen geefi. Dan immers zouden wij moeten stellen, dat het
ingewrochte geloof,, dat de Heilige Geest in de uirverkorenen
werkt, een ongeuolrnd geloof was, dat al wat tot zijn wezen behoort
niet had, totdat het door onze daad en werkzaamheid zijn uorm, en
dus ook zï1n wezen, onwing.
Hoe ongerijmd dit is, geef ik u te denken; aangezien door de stellig
van een actusformalis, diewij oefenen, aan ons ruim zoveel, ja meer
(daar de vorm voortreffelijker is dan de stof), toegeschreven wordt,
dan aan God de Heilige Geest. Hij toch deelt ons, volgens de

stelling, alleen mee het stoffelijke van het geloof, zonder vorm, en

wij geven door onze daad of daden dat ongevormde geloof zijn
wezenlijke vorm. \X/ij geloven, dat God de Heilige Geest het
oprecht geloof in onze harten zo volkomen werkt, dat het zijn stof
en vorm beide tegelijk in de inwerking daarvan volkomen heeft, en

wel zo volkomen, dat, in plaats dat enige daad, hoe ook genaamd,
aan het geloofzijn vorm zou geven, de daden integendeel blijken en

bewijzen zyn, dat het zijn vorm in deszelfs inwerking door de
Heilige Geest had. Ik hoop, dat u onze redenering in dezen zult
begrijpen.'l7ij voegen er nog slechts bij, dat wij niet zien kunnen,
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hoe men de ene daad meer wezenlijkheid kan toeschrijven dan de

andere, met betrekking tot het wezen van het ingewrochte geloof;

want al de wezenlijkheden tezamen verenigd in hetzelfcle onder-
werp, geven eigenlijk aan een zaakhaar bijzondere vorm en wezen.

Laat ik het met een gelijkenis ophelderen en die dan toepassen op
onze stof. Bijvoorbeeld, de wezenlijkheden van een driehoek zijn
drie lijnen; de ene lijn behoort even wezenlijk tot het wezenvan de

driehoek als de andere; niet één op zichzelf maakt een driehoek,
maar alle drie bij elkaar gevoegd. Zo is het ook hier; de kennis, de

toestemming en het vertrouwen zijn de wezenlijkheden, die tot het
wezen des geloofs even wezenlijk behoren, de ene niet meer dan de

andere; deze drie, in hun samenvoeging met elkaar, zijn het oPrecht

geloof, dat Gods Geest in de harten der uiwerkorenen werkt in hun
krachtige roeping. Indien er daar één van ontbrak, zelfs voor het
minste ogenblik, zo had het geloof niet zijn wezenlijke natuur en

was dus geen oprecht geloof, en bijgevolg een onwaardig en

onvolkomen voortbrengsel; henarelk wij onmogelijk aan Gods
Geest mogen toeschrijven, zonderons grotelijks te bezondigen. Nu
zullen wij overgaan om met uw christen-aandacht te spreken van de

kennis, de toestemming en het vertrouwen.

Kennis
Om nu zo duidelijk mogelijk hiervan te handelen, zullen wij u meer

in het algerneenmoetente binnen brengen, dat deze hennis,waarvan
wij spreken zullen, niet is een kennis, die wij door oefening en

naarstigheid verlrijgen, door Gods 'Sl'oord te onderzoeken en

teksten met teksten te vergelijken en veel over de stellige en

beoefenende waarheid te denken. Dit alles is goed op zichzelf, wij
zijn daartoe verplicht en zo wij dat nalaten, bezondigen wij ons,

maar deze dingen alle tezamen genomen, zijn geen werkoorzaken
van het gelooí noch van de geloofskennis; zij zyn maar instrumentelz,

onderhoudendz en opwehhende oorzaken, maar geen utare oorzahen

van deze kennis. Nee, het is een bouennanurlijke hennis, welhe de

Heilige Geest, door midàzl uan datVoord, in dz harten dzr uinerho-
renen werht, in hun hrachtdadige roeping; de uoorwerpen des geloof
wezenlijk, zoab die zijn, dnor Goddzlijh licht openbarendc en ontfuh-
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kende aan het ingetarocht geloof,, en d.oor die openbaring dit opweh-
kendz en behwaarn mahende, om dz dingen, die gekend moeten

wordzn, op een zaligmakendn unjze tot zaligheid te hennen en te
aerstaan.

Dus ziet u, dat de kennis van Goddelijke zaken, die de weder-
geborenen hebben, een geheel zonderlinge, hemelse en boven-
natuurlijke kennis is; in haar wezenlijke aard en naruur zazeeÍ
verschillend van de kennis, die de meesr intelligente geleerde heeft,
als het licht verschillend is van de duisternis en als een mens
verschillend is van het vee, dat vergaat. Dit is altijd het gevoelen van
de protestanten ge\À/eest, in de aanvang en eerste voortgang van de
hervorming. Maar enigen in Duitsland en Engeland, als honden
wederkerende tot het uitbraaksel van Luther en Calvijn3, zijnzover
gegeen, dauij door de gronden van Pelagius afgedwaald zijn van de
aangenomen leer en hebben in de vorige eeuw durven stellen, dat
er geen wezenlijk onderscheid is tussen de kennis der weder-
geborenen en der onwedergeborenen. Dit is bekend aan degenen,
die hun werk ervan maken om te weten wat er in Gods kerk
omgaat, uit de veelvuldige nadstschriften, die in Duitsland uitge-
komen zijn tegen de weergaloze, godvruchtige en recht apostoli-
sche man Gods, Spener, wiens leer de pelagiaansgezinde luthersen
heftig bestreden hebben.
Eveneens is bekend hoe Baxter in Engeland, onder andere verder-
felijke dwalingen, waarom hij en zijn aanhangers geëxcommuniceerd
werden in Schotland, leerde, dat er geen uezenlijk ond.erscheid is

tussen dz algemene en dc zaligmakendz genade, stellendz dat die beide
in natuur en wezen dezelfte zijn, maar dat ze alleen in maat, trap en

duurzaamheid onderscheiden zijn. Daar is nu in dit land ook
verschil over, en wij, hebbende ons hier en daar in het voorgaande
daarover uitgelaten, zeggen nu maar alleen, dat wij heilig geloven,
dat de kennis der wedergeborenen, gelijk wij die omschreven
hebben, in natuur, aard en w&en, van de kennis van de onher-
borenen, hoe letterwijs zij ook mogen zijn, onderscheiden is;

hetwelk kostelijk blijken kan:

3. Hiermee bedoelt Comrie natuurlijk de roomse kerk.
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Ten eerste. De apostel stelt het in I Korinrhe 2:14 als een vaste

waarheid voor, dat de nanurlijhe mens, wie hij ook zij, dom of
uerstandig, Joodof heidzn, Griehof barbaar niet alleen dz dingen die
des Geestes Gods zijn niet begrijpt, maar dat hij ze niet eens uerst*An

of begrijpen han. Deze plaats is zo duidelijk om onze stelling te
bewijzen, dat hij willens blind moet zijn, die de waarheid, die wij
bevestigen, daarin niet ziet. De apostel spreekt vrn dz nataurlijhe
rnens in het algerneen, zondzr enige bepaling.
'W'at is een natuurlijk mens?Is hij niet een mens, die de Geest Gods
niet heeft? Aldus wordt de natuurlijke mens beschreven.'Wat is een

natuurlijk mens, met opzicht op de geestelijke kennis? Bijna niets
beter of verhevener dan de beesten, het onredelijke vee, die de

natuur volgen. Vat is een natuurlijk mens, die alle letterlijke
wetenschap heeft, die men met kunst en arbeid en ijverig studeren
verkrijgen kan? Is hij niet een mens, die door al de wijsheid die hij
heeft, God in de wijsheid niet kent? Is hij niet (hoe wijs en

verstandig hij ook is, door het licht der natuur, dat hij aanwakkert
en ook door al zijn naarstige arbeid, die hij aanwendt om de

openbaring die hij heeft, te verstaan) een mens voor wie, hoe wijs
en verstandig hij ook is, de dingen, die God de kinderen openbaart,
bedekt zijn en blijven?
U moet bij deze woorden van Paulus voegen I Korinthe I:21 en

Matthei.is ll:25, en dan zult u zien, dat de ware kennis Gods niet
is in de wijste der heidtnen, die de openbaring niet hadden, noch in
de wijste der Jodcn, die de openbaring immers hebben gehad, en

hoe Christus de Vadzr euenzeer dankt, dat de wijzen en uerctandigen,

door hun natuurlijk vermogen, niet komen tot de kennis dzr
dingen, die dz kindzren geopenbaard wordzn, als dat H\ God, Z\n
Vader, dankt, dat Hij ze de hindzren geopenbaard heefi. Zo moet u de

dankzegging van Christus altijd begrijpen, dat Hij zowel de Vader
dankt, dat Hij de dingen voor de wijzen en verstandigen verbergt,
als voor de openbaring daarvan aan de kinderen.
De apostel zegt niet dleen, dat de natuurlijke mens niet begrijpt dc

dingen, die dzs Geestes Gods zijn; maar hij zegt meer, dat hij ze niet
aerstaan han,hoewel hij al zijn krachten samenspant. En hoewel hij
alle moeite aanwendt om er denkbeelden van te vormen, en de
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gevormde denkbeelden dagelijls hoe langer hoe meer zoekt te
verbeteren, zo kan hij de geestelijke dingen nochtans niet versraan,
noch zich enig denkbeeld daarvan maken. Hij gist ernaat en zijn
kennis en verstand is maar een gissende, en niet een ware of rechte
kennis; en de apostel geeft ons de reden, \ /aarom hij de geestelijke
dingen nietverstaan kan, namelijkomdat ze geestelijh ondzrscheidzn
moeten worden. Maar nu heeft hij geen geesrelijk vermogen om re

onderscheiden, en daar het vermogen er niet is, kan de daad er ook
niet zijn; en zo het geheel weg is, gelijk het is in elk natuurlijk mens,
zo kan het natuurlijkerwijze door alle kunsr, studie en lering niet
hersteld of verkregen worden, dan alleen door een bovennatuur-
lijke werking van Gods herscheppende kracht. Al degenen, die
stellen, dat men door naarstig onderzoek zover komen kan, dat
men de rechte, ware en geestelijke kennis, het verstand en de
onderscheiding van de dingen die des Geestes Gods zijn, kan
verlrijgen, moeten dan ook vaststellen, dat in de natuur een

vermogen, lracht en macht is, die verbeterd kan worden, en
waardoor men, zo men die aanlegt en naar behoren opwekt door
naarstige overdenkingen, tot de ware kennis en onderscheiding kan
komen.
Dit wordt zekerlijk van enigen geloofcl, omdat zij God in de

hervormde kerk durven danken, dat taij Gods beeld nog hebben, om
ons Zijn gelijhenis te doen aerkrijgen; maaÍ z.o dit niet een verwerping
is van de leer, die in de regels van de Dordxe Synodzinhet derde en

uierdz artiheltegen de remonstrantenvastgesteld is, en zo dit in de

grond niet louterpelagiaans is, zo weer ik niets. U bemerkt, dat ik
niet zeg, dat de dingen die door de natuurlijke mens gekend
worden, niet waar zijn. Het aoorwerp moer van de daad onder-
scheiden worden. Het voorwerpelijke, dat gekend wordt, maar de
kennis daarvan kan vals zijn, gelijk het met alle kennis is, die met
het voorwerp, dat gekend moet worden, niet overeenkomt; is het
niet in het geheel, dan is het voor zover het met het voorwerp niet
overeenkomt.
Ten tweede, Dat de kennis derwedergeborenen in haar aard,wezen
en natuur van die der onwedergeborenen onderscheiden is, blijkt,
omdat het uooluerp, dat gekend utordt, in zijn uorm ondzrscheidzn is.
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Dat hebben wij in het voorgaande opgehelderd.'W'ant hoewel het
algemene uoorwerpy^nde wetenschap een en hezelfcle is, nochtans,

in berekking tot de wetenschap, heeft dat een uerschilhndebetrek-
king; en die maakt dan dat de vorm van het voorwerp, dat gekend
wordt in die bijzondere betrekking, hoewel een en hetzelfcle in
zichzelf, niet herzelfde is in die bijzondere betrekking. God en

Christus, enzovoort, zrjn devoorwerpen van de natuurlijke kennis
der onherborenen, namelijk om alles natuurlijkerwijze van Hem te
kennen, wat de letter van het Voord opgeeft. Deze natuurlijke
kennis, wanneer die overeenkomt met de letteq is een ware

natuurlijke kennis van het voorwerp, dat volgens de letter gekend
wordt; maar het formele voorwe{p van de zaligmakende kennis der

wedergeborenen is God en Christus, enzovoort, niet alleen naar en

volgens de letter, maar God en Christus Zelf aan de zielen der
uiwerkorenen, naar de letter, door de onmiddellijke werking van

de Heilige Geest ontdekt en geopenbaard.
Dus zegt Paulus, dat God Zijn Zoon in hem openbaarde (Gal. 1:16).

De kennis des geloofs bestaat niet alleen in een kennis van de

kundighedzn, die de letter verwekt. Nee, maar het is (Hebr. I 1:1)

een lrypostasà die een uerzelftandiging der dingen, die wij niet zien,

aan onze ziel geeft. En in deze vertegenwoordiging en verzelfstan-
diging van het voorwerp aan de ziel is het, dat het formele voorwerp
van de geloofskennis van het voorwerp der natuurlijke kennis
onderscheiden is.

Ten dzrdz. Dat de kennis derwedergeborenen onderscheiden is van

die der onherborenen, blijkt, aangezien het uerrnogen, u)ttAftnee rnen

hent, onderscheidzn is. De onherborene kent God en de Goddelijke
dingen alleen met en door een natuurlijkvermogen, dat hij als een

redelijk schepsel heeft, in, met en door het gebruik van zijn rede.

Maar de wedergeborene kent de geestelijke dingen met en door een

nieuw uennogen, dat Godde Heilige Geest in zijn ziel onmiddellijk,
wat middel hij ook alsZijn uehiculum (werktuig) gebruikt, instort
en werkt in de krachtige roeping, en dit wordt d.e uerlichte ogen des

aerstands genoemd, uaardoor ui d" heerlijkheid Gods in het aange-

zicht uan Christus zien (E[. 1:18).
Tbn uierde. Dat de kennis der wedergeborenen van die der
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onherborenen onderscheiden is, blijkt, aangezim het licht, uaarin
de zahen gezien worden, wezenlijk uerschilbndis. De onherborenen
zien en kennen alleen in en door het licht van de naruur en de rede,
welke wij, hoewel wij Gods beeld geheel verloren hebben, nochrans
hebben. Maar de wedergeborenen zien en kennen de geestelijke
zaken in Gods eigen licht, hewelk de Heilige Geest door Zljn
almachtige, krachtdadige en onmiddellijke werking in de ziel doet
indringen, wanneer zij Hem van God, omwille van Christus'
verdiensten, deelachtig worden, als de Geest dzr taijsheid m openba-
ringin Zijn hennis (Ef. l:17).
Ten uijfde. Dat de kennis der wedergeborenen onderscheiden is van
die der onherborenen, blijkt, omdat dc werhoorzaak niet dezelfde is.

De kennis, die alle natuurlijke mensen hebben, is alleen maar
verlregen door arbeid, studie, gebruik van middelen en andere
oefeningen, waardoor iemand, naarmare hij begaafcl is en naarstig-
heid aanwendt, vordert. Maarde kennis derwedergeborenen is een
werking van God de Heilige Geesr, Die hen onder andere, door de
vloeiing van Zijn onmiddellijke, herscheppende en wederbarende
kracht, ook aemieuwt tot kennis.
Ten zesde. De gevolgen zijn ook onderscheiden, hetwelk wij
uitgebreid zouden kunnen aanronen. Zndtt als u alles bijeen
neemt, zo zultu overtuigd worden van het wezenlijk onderscheid,
dat er is tussen de kennis der wedergeborenen en der onweder-
geborenen. lVij zouden duidelijk kunnen ronen het onderscheid
tussen beiden in al die opzichten, zohetons niet te lang zou doen
uiweiden. 'S7ij zouden ons hier zo uitgebreid niet over uitgelaten
hebben, indien wij niet met leedwezenzagen, dat de oude leer van
hen, die het t minst betaamr, bestreden werd, en dat men als een
stuk van dweperij opgeeft, dat de arme overruigden, het niet in de
middelen kunnende vinden en vermoeid wordende van studie
vereisende oefening, staan naar een onmiddellijke verlichting.
Mijn geliefclen, ik ben er zeer voor, dat men zijn naarstigheid en
studie aanwendt; màaÍ z.o wij er niet toe komen, om te zien en te
gevoelen, datwij de verlichting in de kennis Gods in Christus, door
de onmiddellijke werking van de Heilige Geest onwangen moeren,
zo zijnwij nog in de natuur en kennen of weten niets, gelijk het tot
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zaligheid gekend moet worden en alles bestaat maar in enkele

gepolijstercdeneringen, dan is dus het geloof maar een beredeneerd

geloof,, waardoor men uit de genade (zo men meent) opklimt, door
gevolgtrekking van het ene uit het andere; en daar moet u voor
schrikken, als strijdende tegen Gods \Woord en onze leer, die ons

wat anders voorhoudt, gelijk wij uit de regels van de Dordtse
vaderen hebben aangehaald.

Nadat wij in algemene zin over deze kennis gesproken hebben,

zullen we dat nu meer in het bijzonder doen. Deze hoognodige
hennis, die tot het wezen des geloofs behoort en waaruit de

kennende daden voorwloeien, bestaat in een oaerfiliging, die dc

Heilige Geest in ltet hart uerkt, uan de utaarheid uan alles, wat God in
Zijn Woord geopenbaard heert, zodat ik, daarvan overtuigd zijnde,
dat uoor utaarachtig houd. Uitgebreider en vollediger hebben wij
deze kennis in het voorgaande omschreven. Dit is bijna herzelfde,

wat de leerling zegt, waardoor ih het al uoor utaarachtig houd, wat
God ons in ZijnWoord geopenbaard heefi. U ziet dus, hoe de leerling
de hebbelijhheid, waaruit de daad voorwloeit, vooraf stelt; de

ingewrochte hebbelijkheid, die tot de natuur van het geloof
behoort, is, dat het een zeker uteten of hennis ls; de dadelijkheid
hieruit voorffloeiende, is het uoor ruaarachtig houden uan alles utat

God ons in Zijn'Woord geopenbaard heefi.

Nu, mijn geliefclen, wij weten dat het'W'oord van God voorname-
lijk nvee zahen, met betrekking tot ons, behelst; nrmelijk een

openbaring uan God aan ons, zo*h Hij Zich in Zijn Goddzlijhe wet

d*n ons, bondsbrekers in de eerste Adam, openbaart, en een open-
baring van Zichzelf in Christus, de nteede Adam, in het dierbaar
Euangelie.In het eerste opzicht wordt God aan de ziel in de wetdoor
de Heilige Geest ontdekt, als handhavende de eer en het ontzag van

Zryn mrjesteit, die door de zonde geschonden en zo hooggaand

beledigd is, dat er voor zulke rampzalige overtreders, als wij ons

bevinden, geen zaligheid te wachten staat, tenzij Gods eer hersteld

wordt door een volkomen genoegdoening door onszell of door een

ander in onze plaats. In het andere opzicht wordt God ontdekt
door het Euangelie, waaruit de ziel, door de krachtige werking van

de Heilige Geest, overtuigd wordt, dat God in Christus verzoend
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en de wereld met Zichzelf venoenende is. Aangezien Hij Christus,
Die geen zonde gehend heefi, aoor ons zonde gemaaht heefi, opdat wij
zouden worden rechtuaardigheid Gods in Hem; en dus Zijn Zoon
openbarende, zoals Hij ons geutorden is tot wijsheid, rechnaardig-
mahing, heiligmahing en uolkomen uerlossing.

Uit de krachtdadige overtuiging van de waarachtige onfeilbaarheid
en Goddelijkheid van deze waarheden, rijzen de daden van de
geloofskennis overeenkomstig met de gelegenheid of de natuur en
aard van een ieder dezer waarheden. Duidelijker kunnen wij deze
zaak niet onwouïven. Ieder, die met de minste oplettendheid de
zaak aldus beschouwt, moet van de waarheid overtuigd worden, al
ware het dat wij geen verdere uitbreiding daarover gaven; nochrans
zullen wij, om der eenvoudigen wil, de zaak meer bijzonderlijk
behandelen.
Vij zullen spreken uan deze ingewrocltte hennis, zoals die is een
zekere kennis, die de Heilige Geest door rnid*l uan dz utet in ons hart
raerht, aan God en uan onsrylf, in Zijn betrehkinguan Rechter tot ons,

uegens onze bondsbreuh in Adam, en ooh uegens onze meniguulàige
dzdzljhe ouertredingen, en uítn onze benekking tot God als opstande-
lingen, die waardig zijn om op staandz uoet al dz Goddzlijke
gramschap te ondzrgaan U ziet uit deze omschrijving, dat dezaak,
waarvan wij overtuigd worden, her ingewrochte geloof onderstelt,
hemelk deze kennis van God en zichzelf, en de onderlinge
betrekkingvan de ene tot de andere, onwangt, en dat dit ingewrochte
geloof een werk is van God de Heilige Geest, als de eersre en
belangrijlate oorzaak, Die de wet als de middeloorzaak gebruikt,
om ons daardoor God en onszelf zo duidelijk voor ogen te srellen,
dat wij niet twijfelen l<unnen of de zaken russen God en ons staan
26, gelijk die ons ontdekt worden. \Vij zullen ons hierover nier
uitgebreid uitlaten, omdat wij van het eerste sruk van de zalig-
makende kennis uitgebreid gesproken hebben inZondag2,3 en 4.
Síij zullen u eersr tonen, waarin dzze kennis bestuat en zich in de
dadzn openbaart en ontdckt. Het is een kennis van onszelf en van
God, die wij van de Heilige Geest door de \À/et onwangen.
Hierdoor ontuangen of uerhrtjgen wU kennis uan onszelf in ons

bestaan uoor God, ak een heilig en rechnaardig God. Dit is zo
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duidelijk, dat wij daar niet aan twijfelen kunnen, zonder onze leer

te verloochenen, daar het eerste stuk van de zaligmakende kennis

bestaat in een kennen van onze ellende, en dat wij die kennen uit
Gods wet. 'W'at nu deze kennis van onszelf betreft, die zal de

volgende zaken insluiten:
Ten eerste. Door deze hennis hent men zichzelf als schuldig AAn zeer

ueel zondrn en meniguuldige ouemedingen udn des Heeren heilige utet,

zó dat wij al de geboden daarvan overtreden en geen daarvan

gehouden hebben. De zonden, die lang vergeten waren, komen in
de herinnering; de zonden, die voor kleinigheden werden gehou-

den en maar als kinderspel, wegen zozwaar als bergen; de zonden,

die maar door een natuurlijke, doch nu en dan enigszins ontwaakte
consciëntie gekend werden, worden nu gekend met een bovenna-

tuurlijke kennis, door de ingewrochte kennis, die tot de natuurvan
het zaligmakende geloof behoort. Hiertoe moeten wij denken aan

.de plaatsen van Gods \íoord, waar de heiligen van hun zonden, in
hun groot en onnoemelijk getal en onnavolgbare ueelheid, Ereken,
als zijnde meer in geal dan dz haren uan ltun hoofd, dan de sterren

aan dz hemel, dan het zand aan dz oeuer aan dz zee.
'Wij hebben de tijd niet om de Schriftplaatsen aan te halen en te
noemen, maar het zal een aangename oefening zijn, om ze alle

hiertoe te brengen en hieruit te verklaren; en dan zult u zien, dat
ons betoog overal met zichzelf en met Gods tVoord overeenkomt
en ons gronden oplevert waaruit, en regels volgens welke wij
mensen, in wie wij deze eerste bewegingen van het ingewrochte

geloof zien, kunnen, mogen en moeten besturen, bemoedigen en

aansporen. Hiertoe moeten wij ook aanhalen de plaatsen van Gods
'Woord, waar de heiligen van de zonden hunner jonkheidspreken,

als zwaar op hun gemoed liggende, en de bevinding daarvan in
degenen, in wie deze nieuwe natuur gewerkt is.

O, wat zal men hen zich over de zonden hunner jonhheid horen

beklagen, en hen in hun schaamte daarover zien liggen, als met

schande bedekt. \7as vader of moeder nog in het leven, die ik
lwalijk behandeld heb, ongehoorzaam gerweest ben, bestolen heb,

enzovoort, wat zou ik ze te voet vallen en bidden: vergeef, vergeef

het mij toch om Godswil! Mij schiet hier te binnen, datAugustinus,
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een man geworden zijnde, eer hij bekeerd was, verhaalt, dat de

appels, die hij zijn moeder Monica inzijnjonkheid ontstolen had,
hem als bergen neerdrukten. O, teerheid, wat is dat een waarach-

tige blijk van het ingewrochte geloof en van de nieuwe natuur! U
kunt dit zelf uitbreiden in uw overdenkingen.
Ti:n naeede. Deze is een kennis, waardoor ih mtj niet alleen een

zondaar hen te zijn, uegent mijn dadcn, maar dat ih een boos, zondig
urjandig en afherig hart heb, dat geneigd is God en mijn naasten

ogenblikhelijh te haten; drt er in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds

\Moont; dat mijn hart een onreine en stinkende bornput is, een

onstuimige en voortgedreven zee, gedurig opwerpende het slijk en

de modder der zonden, waaruit voortkomen al de zondige daden;
en zijn het niet de daden, znzijnechter de zaden daarvan gereed om
uit te botten en uit te spruiten.
Hiertoe kunt u al de plaatsen van het'Sí'oord brengen, waarin deze

en soongelijke dingen beschreven worden; en de bevinding van al

degenen, in wie Gods Geest dat ingewrochte geloof gewerkt heeft,

hoe weinig verstandelijke kennis zij ook hebben mogen, kent deze

dingen. Zij kermen en zuchten daaronder, terwijl de verstandelijke
kenner ze maaÍ naar de letter kent door zijn redelijke vermogens,
maar zijn ogen zijn nooit zo naar binnen gekeerd geweest, dat hij
gezienheeft, datzrjn eigen ziel een kooi vol van onreinheid is. Hij
kan het in de lener beschrijven, maar heeft er nooit recht inzicht in
gehad, anders zou hij voor zichzelf een schrik en gÍote vrees gehad

hebben; zijn haren zouden te berge rijzen, zijn hart zou verstom-
men; hij zou bezwijken. \íij noemen maar de zaken, zonder ze uit
te breiden, daar wij dat bij een andere gelegenheid hebben gedaan.

Ten dzrdc.Deze is een kennis, waardoor ik mijzelf niet alleen ken als

een zondaar, wegens mijn daden en de boze gesteldheid van mijn
ziel, maar ab een uerloren zondaar in Adam, mijn stamuader en

uerbondshoofd, in wie ih gezondigd heb en met uie ih geuallen ben in
zijn eerste ouerteding.
Hoewel nu minder geoefenden al de schooltermen, van Adams

zonde als toegerekend en inklevende, niet kunnen noemen, noch
de spitsvondige redeneringen der godgeleerden daarover kunnen
verstaan, zn zijn zij nochtans van de waarheid overtuigd, en
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belijden menigmaal voor God, uit die overtuiging, dat al hadden zij

nooit dadelijke zonden gehad, zij echter in Adam gevallen zijn, en

dat God hen om die bondsbreukrechwaardig tijdelijk, geestelijken

eeuwiglijk straffen kan. En dus komen zij allen tor de kennis_ van

h.rt ',r.rÍor.n staat, in de oorsprong daarvan; en dit is en blijft bij

mij aldjd een onderscheid tussen de algemene kennis van de letter

en de ingewrochte geloofskennis, waardoor ik mij voor God

schuldig houd en erken aanAdams zonde, en uit hoofde daarvan zo

schuldig voor God te staan, alsof ik in eigen PeÍsoon-van de

verboden boom gegeren had. Dit is een artikel van het geloof van

een ieder, die dit ingewrochte geloofdeelachtig is geworden; en die

dit niet gelooft, heeft de geloofskennis niet. Job, David en anderen

zijn daarbij gekomen, gelijk wij gezien hebben.

Ti:n uierdz. beze i. een kennis, taaardnor ih ken en waarachtig

ouerruigd ben, dzt ih dood in zondzn en in rnisdaden ben, dat ik niet

alleen ànmachtig ben om mijzelf te helpen en mij ror het goede te

begeven, *.g.r,i de ingeworteldheid van de zonden en het be-

dtijnett d"arvan, mij hierdoor als aan ketens vastleggende, en.door

de gewoonheid van zondigen als met ijzeren boeien vastbindende

.r [o.rd.nd e. Maar ooh dat daarenbouen mijn eigen wil zo uerheerd,

boos en ondeugend is, dat rnijn onmacht een allergewilligste onmacht

zi. Dat miln wil, die vrij moest zijn, eendienstknecht der zonde is,

met de grootste gewilligheid en vermaak; en dat ik (hoewel mijn

consciëÀtie mij nu en dan aanporr, en mij uit benauwdheid een

schijn van willen doet hebben) bij vlagen war doe, maar schielijk

*.., ophotd, en mijn wil zelfs zo vijandig en afkerig is en blijft, dat

al war ik doe, ik dat doe door dwang van de consciëntie, maar niet

gewillig. Door de ingewrochte geloofskennis weet ik, dat ik niet

Ill..tt ,ri.t k"n, maar ook niet wil, en dus niet alleen halfl, maar

geheel dood ben in mijzelf in zonden en in misdaden.

Éie, is ook een onderscheid tussen degenen, die een ingewrocht

geloofhebben, waaruit zijzichzelfkennen, en die, welke maar door

á. *erLirrg der wet op hun consciëntie war doen en verbereren. o,
wat liggen de eersten niet in hun gewillige onmacht en slavernij

o.d.iáe zonde voor God re zuchten, dat Hij een rein hart en een

vaste geest, door een scheppende daad van Ziin almacht, in hen
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scheppen wilde, en dus het stenen hart wegnemen, en hun een

vlezen hart geven; terwijl de anderen , deze zaken uit en door de
kennis van het ingewrochte geloof niet kennende, nooit denken
aan het dodelijk haraad dat inwendig is, als zrj zich tot de
oefeningen begeven, denkende dat zij wil genoeg hebben, als zï1

maar macht genoeg hadden. En zo bidden zij nooit ernsdg om een
nieuwe wil, maar om hulp en bijstand om hen te helpen uirvoeren,
warzij wel willen. O, al de waarachtige zuchtingen van de ziel, die
uit deze ingewrochte geloofskennis voortkomen, om een nieuw
hart, en niet alleen om hulp en bijstand, zijn de waarachtige
ademhalingen van het ingeplante geloof,, verlangende naar de
losmaking van de doodsbanden.
Ten uijfde. Deze is een kennis, waardoor ih mijzelf z,o hen, dat ih
ouertuigd ben, dat God geen barmhartigheid aan mij han bewijzen,
tenzij er aan Zijn rechnaardigheid uolhomen aoldaan utordt; zodat ih
niet meer, als uoor dezen, mijn benauwdt ziel met Gods barmhartig-
heid han geruststellen, als ih mijn best doe, manr ann dz noodzahelijh-
heid uan een uoldoening zo oaertuigd uord, dat ih durf zeggen, hoe het
met mij ga ofniet, dat er aan Gods recht uoldaan moettuorden; ih uil
de ene drugd uan God niet uerheerlijkt zien ter ontluistering uan de

andere.

Dus vloeit uit deze kennis voort, dat de ziel niet handelt, gelijkzi
deed eer zij dit ingewrochte geloof deelachtig was. Toen kon zij
God bewegen om vanZijn recht af te staan; zij zouwel ffanen van
bloed gestoft hebben, opdat Hij wat door devingers mocht zien en
wat mededogen met haar hebben, en genadig de fouten voorbij en
over het hoofcl zien; en dus was al die godsdienst enkel huichelarij.
Maar nu vloeit uit deze ingewrochte geloofskennis voort: Gaa&

gerechtigheid moet uoldaan u.,ordcn; zalig wilàz ik wel zijn, madr op

een Gode betamelijhe utijze; niet een uan Zijn dcugden moet in mijn
zaligheid uerdonherd wordcn; lieuer eeuutig uerhren, dnn dat God de

eer uan al Zijn dzugden in mtjn zaligheid niet mu uerhrijgen.
Ten zesde. Deze is een kennis, utaardoor ih ken, d.oor dz utaarachtige
ondenichtinguan de wet, dat noch ih, noch enigschepse[ in staat is om
op te brengen een lantsoen, dat genoegzaarn is om rnij te uerlossen en

wederom tot de zaligheid te brengen; die mij doet uitroepen: het is
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buiten hoop, en ook volkomen doet besluiten, dat mijn zaligheid,
om die te verkrijgen door mijzelf of door enig schepsel, ten
enenmale onmogelijk is; aangezien God van Zijn recht niet kan
afstaan en ik er niet aan voldoen kan, noch in het geheel noch ten
dele, al was het maar een nagelschrapsel.

Tènslotte. Deze is een kennis, wAnrdoor ik, uan God gehoord
hebbende en Hem in Zijn deugden m uolmaahtheden enigszins

hebbende leren hennen, moet besluiten, hoe onkundigih ooh ben en hoe

machteloos alle schepselen ooh zijn, om iets tot mijn redding of
uerlossing toe te brengen, dat er nochtans bij God raad en uithomst is

tegen een gewisse en reclttuaardige dood, die ih urees wegens mijn
zondtn. En dit doet mij met bidden en smekingen vragen als een

diep onkundige, hoe wijs ik verstandelijk ook zijn mag, of er niet
een middel is. En zo er een is, dat God het mij wil openbaren. Ik
heb ondertussen een vast voornemen der ziel, om naar zulk een

openbaring te wachten, uit te zien en te reikhalzen, aJ was het tot
mijn laatste snik, uitroepende: moet ik sterven, och, dat ik niet
wederkeer, maar dat mijn laatste zucht en woord magzln: genade

en geen recltt.

Zo hebben wij u doen zien, watwij van onszelf kennen, door en uit
het ingewrochte geloof, als de Heilige Geest daarop werkt. En wij
hebben ons naar de orde van de onderwijzer geschikt, waarin wij
met hem uitgebreid van de zaligmakende kennis van onze ellende
gehandeld hebben. Nu is het te hopen, dat u Gods'Woord lezende,

al de plaatsen waar hier op gezien en van gesproken wordt, recht
mag verstaan, en die niet opvatten, alsof er maar van algemene
dingen gesproken werd, en dat u ook mag begrijpen, dat deze

kennende daden in uzelf en in anderen, in wie ze bevonden
worden, uit de ingewrochte geloofskennis voorwloeien en onfeil-
bare blijken en bewijzen daarvan zijn; daar de daad het vermogen
waarlijk veronderstelt, waaruit de daad voorwloeit; zo zult u
moedgeving vinden en in staat zijn om met de benauwde zielen een

woord ter rechter tijd te spreken, om niet door diepe blindheid te

bedroeven, die God reeds bedroefcl heeft. Maar gelijk God hen
zaligmakend bedroefd hebbende, hen bestuurt en opbeurt, u ook
Gods voorbeeld navolgen, hen bemoedigen en besturen mocht,
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hen en uzelf voorhoudende de dierbare beloften, die aan hen

gedaan worden en die een zeer groot gedeelte van Gods'Woord
uitmaken. \Wij hebben in de eerste persoon gesproken, opdat u in
het horen en lezen bij de stukken bepaald mocht worden; u zult het
mij derhalve niet euvel duiden.
Wrdcr gaat het hier omeen kennis uan God in Zijn benehhing tot mij,
ab een arrn zondaar, die ih onnang of dzehchtiggemaaht word door

dz Goddzlijke wet, welher waarachtige zin dz Heilige Geest mij leert,

en u.,aardoor ih God hen als door de zondz beledigd en aertoomd.Ia, *
hen, dat Hij met mij, walglijh rnonster, geen geTneenschap han, tail, of
mag oefenen; dat Hij mij ondzr Zijn uloeh heefi opgesloten, uolgens de

bedreiging uan Zijn Goddzlijke tuet, zodat ih er niet uan uerlost han
wordzn, tenzij er AAn Gods gerechtigheid genoeg geschiedz.

Hoewel nu de kennende daden van God, Zichzelf inZijnwer aan

de ziel openbarende, mij vervullen met grote angst en benauwdheid,
aangezien ik niet weet het vermogen waardoor ik ken; en dat God
Zichzelf in Christus tot nog toe aan mij in het Evangelie niet
ontdekt, als een Voorwerp voor de kennis van dat ingewrochte
geloof, zo is het ingewrochte geloofi, waardoor ik in Christus
ingelijfd ben, het eigenlijke onderwerp, waaruit de kennende
daden, zo van God in de wet als van God in Christus in het
Evangelie, voorwloeien. De voorwerpen zijn verscheiden, maar de

hebbelijkheid, welke zich op een onderscheiden wijze in werk-
zaamheid omtrent deze uitlaat, is een en dezelfcle.

Hoewel dit nu duidelijk is, zo zal een voorbeeld het nochtans verder

ophelderen. Het vermogen om te zien hebben wij, die niet blind
geboren zijn; komt er nu een zwart voorwerp, ik zie zweÍt; komt er

een wit voorwerp, ik zie wit, maar het is hetzelfde ziende vermogen;
het onderscheid is niet in het vermogen om te zien, maar in de

voorwerpen, die gezien worden. Zo is het ook hier. 'Sflij willen
temeer dat u dit aanmerkt, aangezienvelen gewoon zijn alleen de

kennis van God in Christus in het Evangelie zaligmakend te
noemen; terwijl wij, daar wij blind geboren zijn, geloven dat al de

daden van de natuur van het vermogen, waaruit zij voortkomen,
deelhebben aan en van dezelfcle natuur daarmee zijn, maar alleen

verscheiden namen onwangen, \ /egens de verscheidenheid van de
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voorwerpen, die gekend worden. Dit hebben wij nodig geoordcclel

.r t" r.gg.rr, opdat u zien zou, waaruit de dingen voor$loeien' cR

hoe het ene ziin samenhang heeft met het andere.
\wij hebben u nu getoond waarin deze kennis bestaat en dat zijzich
in daden openbaart. Nu moeten wij u enige eigenschappen en

hoedanighedzn uoorstellen uan dzzt ingewrochte kenniq waardoor ih,

en een iidzr die zal;g wordt, God en mijzelf uit dz wet ken, opdat wij

daarvan des te betàr zouden kunnen oordelen, en het wezenlijke

onderscheid van deze en ven alle algemene kennis mogen zien'

Ten eerste. Deze kennis een wAarAchtig Goddclijh licht zijndc in dz

ziel (uweer, dar er een onderscheid is tussen een voorwerpelijk en

een onderwerpelijk licht; wij behoeven het niet uit te breiden), zo

worden d. ',róor*erpen van deze kennis hhar, ond'erscheiden en

duidelijh gehend en aerstaan velen hebben een zeeÍ verwarde

*.t.tr"h"p; maar de geloofswetenschap is zo helder, dat zij, die

deze hebben, alles wat wij genoemd hebben, hoewel niet in
dezelfde orde, duidelijk zien, naarmare het voorwerpelijk licht het

ingewrochte geloof bestraalt, en het onderwerpelijk licht door

deszelfs bestraling veroorzaakt. Dus wordt de geloofskennis, met

betrekking tot God in Christus, genoemd een zien uan Hem ab in

een spiegel met ongedeht aangezicht (2 Kor. 3: I 8); zo is het ook met

b.trÊkki.,g tot God en onszelf in de spiegel van de Goddelijke wet,

als met ongedekt aangezicht, waardoor onze zielsogen de dingen,

die ons betreffen, zo duideliik zien, als wij ooit iets met onze

lichamelijke ogen zagen. Hier is het onderscheid tussen kennen en

gissen. De ziel ziet even helder haar toestand en het gevaar, als een

veroordeeld misdadiger, die op het punt staat zijn vonnis uitge-

voerd re zien, zo er geen vergiffenis komr, ziin ganaar ziet. Alleen

willen wij u maar herinneren, dat de trap en mate van de

duidelijkheid van het onderwerpelijk licht overeenkomr en afhangt

van de ffap en mate van het voorwerpelijke. Er is dus een

onderscheiá in trap van kennen, als de dingen gezien worden als in

een eerste morgenlicht, of op de volle middag; ondertussen, er is

altijd enige helderheid.
Ti:n naeedz. Deze kennis is een zehere hennis en weten; een betooguan

de waarachtigheid uan dc uhen aan mijn gemoed, waard.oor ih uit de
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waarheid aan Gods geaigenis in dz wet, zo adn Zichzelfals uan mij,
zo oueru)onnen word, dat er geen uinlucht phatsheefi, om met dz
minste schijn anderc te oordelen of te geuoelen uAn mijzelf De mens
wordt door het betoog, dat hij zulk een znndig en rampzalig
schepsel is, en dat God zo heilig en rechwaardig is, uerstomd, de

mond wordt hem gestopt, en hij uordt schuldig uoor God gemaakt,
terwijl hij daarvan in zijn ziel de volste overtuiging heeft (Rom.
3:19). Het is hier gelijk als met een schuldige voor de rechter: van
tevoren had hij veel uiwluchten en verbloemingen; maar zijn
beschuldigingen, met het onwedersprekelijk betoog daarvan, wor-
den hem zo voorgelezen, dat hij zo in her nauw gebrachtwordt, dat
hij moet uitroepen: schuldig! schuldig!
7èn derdz. Het is een kennis van God en mijzelf van nabij. Her
geloof is niet alleen een bewijs en beroog, maar her is een uaste

grond, een uerzelftandigingvan de dingen, waardoor ze à nde ziel
veftegenwoordigd en nabij gebracht worden. Er zijn algemene
overredingen, die velen hebben; maar de zaken blijven zover van
hun gemoederen, alsof ze in Oost-Indië waren gebeurd. Het is

hiermee als met een moordenaar; hij vlucht, hij is vrij, hij denkt er
nu en dan eens aan, daar hij geen vrees voor strafheeft, doch hij is
zover'van de misdaad en de rechter, dat hij er niet door aangedaan
wordt. Maar als men hem geboeid en geketend in de tegenwoordig-
heid van de rechter brengt, dan komt zijn schuld hem nabij, en dan
kan hij die niet van zich schuiven. Maar zo heeft nu ook een mens
de kennis van nabij; hij en zijn zonden worden zo vasr aan elkaar
gebonden, dat er geen losmaken aan is. Elk moer hier zichzelf
onderzoeken en beoordelen. Laat toch God als Rechter in uw
consciëntie zifien, en velen zullen hun gebrek zien.
Tbn uierde. Het is een kennis, die de ziel onder een zu)aar en

ondraaglijh pah brengt, en waaronder zij krom en vermoeid wordt
door die ondraaglijke en persende last, die op haar consciëntie ligt.
Onze ongerechtigheden kennen wij, die zljn aan onze hals ge-
bonden (Jes. 59:12; Klaagl. l:14), en wel zo, drt noch engelen,
noch mensen, dit juk van de kinnebakken kunnen oplichten; de
ongerechtigheden zijn als een verzegelde bundel, welke Hij alleen,
Die macht heeft om het Boek en de zegelen van het Evangelie te
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openen en daaruit te lezen, openen en verbreken kan.

Als u het'Woord Gods nagaat, zult u talloze plaatsen vinden, waarin
deze zielsstaat zo beschreven \Mordt. En hierop rusten al de

nodigingen, die aan zulke mensen gedaan worden om ze te
vervrijmoedigen, om naar Christus met hun last en pak te gaan. En

het zijn bewijzen, datzij door zaligmakend licht de dingen zien, en

ook onderwerpen zijn, in wie Gods Geest het geloof gewerkt heeft.
Ten uijfdz. Het is een kennis, die in de diepte, ja, in de onderste kuil
doet zinken; de ziel brengende in een dal der schaduw des doods, in
modderig slijkwaarin banden des doods hen omsingelen en beken
Belials in hun ziel indringen, zodat als zij aan God denken, zij
misbaar maken. Door de vrees voor Hem zijn zij doodbrakende,
metgezellen der draken en jonge struisen; kirrende als duiven,
piepende als zwaluwen, brommende als beren en brullende als

leeuwen.'S7ie Gods'Woord nagaat, weet dat al deze zaken daarin
voorkomen.
Ten ztsde. Het is een kennis, die dc beendcren uerbrijzelt, die het hart
uerslagen en gebroken maakt, zodat het in hen ak water uitgestort
utordt uoor de Heere. 'Sí'at zijn er niet een reeks van uitdrukkingen,
die de uiwerkingen van deze kennis in al deze opzichten te kennen
geven!l07ij kunnen ons daar niet mee inlaten. Ga toch Gods'Woord
na, en u zult talloze plaatsen vinden, waar dit beschreven wordt.
Vij hebben er niets bij te voegen, dan dat wij van Luther vinden,
nog in het klooster zrlnde, en lezende Psalm Jl, waar v^n uer-

brijzeldz beendzren gesproken wordt, dat hij dat niet verstaande
(hoewel hij toen mogelijk al enige zaligmakende ontdekking had,
in de eerste aanvang, als een schemerlicht) naar de prior van het
klooster ging, en hem vroeg, wat hij door de uerbrijzeldz beendzren

verstaan moest. Doch deze wist het ook niet. Maar toen Gods Geest

Luther naderhand onderhanden narn, en hij op een zaligmakende

wijze zijn ellende uit de wet leerde kennen, toen verstond hij het.

O, mijn gelieftlen, ik vrees uit de grond van mijn ziel voor velen; zij
zijn hoog, en spreken uit de hoogte van de grootste daden des

geloofs; zij hebben nooit pijn noch gevoelige angsten gehad, en

weten evenmin als Luthers prior, wat verbrijzelde beenderen zijn,
en kunnen evenwel velen meesterlijk veroordelen, en zich tot
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keurmeesters van de staat van anderen opwerpen; hoewel zij geen
blijken geven van een ingewrochte geloofskennis van God ofvan
zichzelf.

_H-., ! jammer', znimy eens een oud christen, Uat men nu een tijd
beleeft, waarin mensen, met een stel en een sprong, grote veÍze-
kerde en bevestigde christenen worden, zonder ooit die iielsangsten
en waarachtige vernedering onder en over de zonde gehad te
hebben, en zich ook niet anders tonen dan zij revoren *"i.r; .u..
alsof zij dat verzekerde geloof maar hadden, om des te vrijer en
geruster te zondigen, en met hun voorgewend geloof alles goed te
maken.' Voorheen was dit niet zo. U kunt dan oordelen, of wij
verbeterd of verergerd zijn.
Tensloxe. Her is een kennis, die dz ziel, die door zelfuerhefing uit de
staat uan geluh is geualbn, diep doet zinhen of indalen in haar eigen
nietigheid, haar uan alles onthledende en ontblotende, en naaht
uixchuddenfu, waardoor zij uoor God waarachtig in de dood ualt. Die
hennis doet haar niet shcltts half dood of in een bezwijming gerahen,
maar maakt haar geheel dood. Zonder dit is het een reken, dat wij
nimmer de geloofskennis van God en van onszelfgehad hebben, als
een werking van God de Heilige Geesr, werkende in onze zielen
door de wet, als onze tuchtmeester tot Christus, om ons God en
onszelf te leren kennen. En uit het gemis hiervan is het, dat de
gehele Christus niet begeerd, niet gezocht noch omhelsd wordr.
Men kan het geloof of een schijn daarvan oefenen door de oude
natuurlcachten; zich naar de leidingvan her Evangelie schikkende,
zonder ooit te weten, of de noodzakelijkheid te zien, dat God Zijn
Zoon in onze harten openbaren moer door de onmiddellijke
werking van Gods Geesr, in, door en mer het Evangelie.
AIs velen hun eigen consciëntie onderzocht en, zij zouden zien, dat
zij maar een beredeneerd geloof hebben; dat zlj met hun oude
natuurkrachten, door behulp van een opeenvolging van de evangelie-
waarheden, opgeklommen zijn tot Christus; maar dat Chiistus
Zelf, eer zij Hem omhelzen konden, nooit door de onmiddellijke
werking van de Geest aan hun ziel door Goddelijk licht ontdekt is
geworden, en dat zij dus totaal niers van het ware geloof hebben,
hoe sterk hun beredeneerd geloof zijn mag. Vij noemen nu geen
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andere dingen uit onze aantekeningen en gewaarwordingen, noch
hoe dit een kennis is, die uit ware verlegenheid doet roepen om
Goddelijk onderwijs en lering aangaande de weg om zalig te
worden. Daar hebben wij al van gesproken.

Deze ingewrochte geloofskennis is ook zdigmakend, zowel in haar

wortel, namelijk het ingewrochte geloofr als in haar daden uit dat
geloo6 hewelk de Heilige Geest in het hart der uiwerkorenen
werkt. Het is wel waar, dat de dingen, die gekend worden van God
en van onszelf niet anders dan vrees, angst en verschrikking
veroorzaken. Maar dit is Gods weg met Zijn uiwerkorenen, die tot
jaren van onderscheid komen, dat Hij, hen zalig makend, door de

dadelijke toepassing van de verlossing door Christus aan hen, als

hec eerste blijkvan Zijn eeuwige liefcle onder het tuchtmeesterschap
van de wet in de hand van Christus' Geest stelt, om hen te
overtuigen en diep te vernederen in een waarachtige veroot-
moediging voor God; opdarzij, in de diepte van hun verdoemelijke
staat indalende, waarachtige boete, berouw en leedwezen hebben
zouden, zo over hun aangeboren als dadelijke zonden, en ook de

volstrekte noodzakelijkheid van een Borg en Middelaar, op een

zaligmakende wijze, met de volste en levendigste overtuiging van
hun ziel, zien zouden; gelijk Gods Voord ons leert in Johannes
16:9; Galaten3:2I; Romeinen 7:9 en elders. Sommigen noemen
dit uoorbereidsels tot het geloof Mijn geliefden, wij schuwen dit
woord, omdat het gesmeed is bij de pelagianen.Iíant evenmin als

er tot de eerste schepping voorbereidsels waren, evenmin zijn die er

ook tot het instorten van het ware geloof, waardoor wij weder-
geborenen worden. Maar wil iemand zeggen, dat het voorafgaande
werkingen zljn van Gods zaligmakende genade, die de Heilige
Geest als de Geest van Christus eerst in de uiwerkorenen werkt in
hun krachtige roeping, de weg banende voor volgende werkingen,
dan toont zich de ene daad voor en de andere na, en in die ruime en

oneigenlijke zin hebben wij het woord van voorbereidend werk
gebruikt in ons A.B.C. des Geloof, over het woord aandoen.

Ten eerste. Dat zij zaligmakende uiwloeiselen van het ingewrocht
geloofzijn, moeten wij stellen, willen wij niet tot het gevoelen van
de pelagianen overgaan, en staande houden, dat onze oude natuur
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niet zo geheel door de zonde dood is, of zij kan nog voorbereid en
geschikt worden, om haar voor de genade vatbaar te maken;
hetgeen met Gods'woord strijdig is. Gods Geestwerkt immers niet
om de oude naruur te verbeteren, maar om een nieuwe voort te
brengen; en elke ademhaling van deze nieuwe naruur is zowel een

4*4 * een zaligmakende werkzaamheid daarvan, als de groorste
daad. Het schreien van een pasgeboren kind is zowel een leverde
daad, als de grootste oorlogsverrichting van een Goliath.
Ten tweede.lowij nauwkeurig acht hebben gegeven, zo zullen wij
een wezenlijk onderscheid vinden russen deze geloofskennis van
God en onszelf, en tussen de algemene kennis, die deze en gene
hebben. De kennis van de laatsten is door de Heilige G..rtl 

"1,Gods Geest, de wer op de consciëntie aandringende tot beroering
en tot veroorzaking van een begin der helse angsren, terwijl dé
andere is door de Geest van Christus, de wer indringend. -.i..r,
waarachtig Goddelijk licht, tot ware vernedering en diepe ziels-
verootmoediging voor God. De laatste veroorzaakt overwegingen
door de benauwdheid van het gemoed, wegens het leven """ d.
zonde in de ziel; maar het is niet uit liefde tor God, noch uit haat
tegende zonden, maar alleen uit vrees voor Gods rechwaardigheid,
heiligheid en macht om de zonden te kunnen en te moeren straffèn;
en dit is het beginsel, waaruit al de gweinsde en huichelachtige
overwegingen, die zij hebben, voorwloeien. Maar de betrachtingen
uit het ingewrochte geloof zijnvandie natuur, dat, hoe ben",r*J.r,
verlegen de ziel is, ze echter voortkomen uit een waarachtige afkeer
van de zonde, die haar, al was er geen hel om re straffen, zo
afschuwelijk geworden is, dat zij, als zij aande zonde denkt en zich
daarmee beladen vindt, een walging van zichzelf heeft, en uit
inmengselen van liefcle tot God enZrjndienst zeggen moer: kan ik
niet zalig.worden, och, dat ik zulk een dierbare God niet mag
onteren, door tegen Hem te zondigen. De laatsten, hoe meer zij
doen, hoe meer zij schatten dat de zaken russen God en hen recht
liggen. Maar de eersren, hoe dieper zij in de ellende inzinken, hoe
meer zij tor een waarachtige verloochening van alle eigen-
gerechtigheid gebracht worden.
Tèn dcrdz. Allen, die deze geloofskennis van God en van zichzelf
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hebben, worden zalig gesproken in Gods \Woord: Zalig zijn de

treurigen, dz arrnen, de hongerigen en de dontigen. De ffiranden
Gods zijn een gebrohen geest; een aerbrohen hart en een uershgen geest

nl God niet ueracltten. Hij geneest dz gebrokenen uan hart Hij
aerbindt ze in hun smnrten. Hoe hoog en verheven God is, bij hen
wil Hij echter wonen, die uan een aerbroken hart en een uerslagen

geest zijn, om hun blijdschap tu geaen uoor neurigheid, en het gewaad
des lof aoot een benauwdz geest, enzovoort.
Hoe komt het, dat er zulke toezeggingen aan hen gedaan worden,
zo deze dingen uit de waarachtige kennis van dat geloof, waardoor
wij Christus ingelijfcl worden, niet voorwloeien?'Wij weten toch,
dat al wat uit het geloof niet is nndc ls, en dat het onrnogelijh is orn

nndzr geloof God te behagen. Doet God rnZrjn'Woord beloften en
toezeggingen aan de werken, die uit een onherboren beginsel
voortkomen, dat Hij degenen, in wie de werkzaamheden uit hun
onherboren natuur gevonden worden, tot de genade en troost zal
brengen? Dit is zover in de roomse kerk re komen, dat niet dan de
bijgelovigheid en de pauselijke macht beletten zal, om van die
godsdienst belijdenis te doen. U ziet dus, in welk gevaar wij kunnen
komen door de minste afwijking van de leer, hetzij wetende of
onwetende.
Tot nu toe hebben wij gesproken van de kennis, die de Heilige
Geest door middel van de wet in ons hart werkr, van God en van
onszelf. Nu moeten wij sprehen uan de geloofhennis uan Christus

Jezus in het Euangelie, a/s dz enige Veg uan zaligheid, zijndz geen

andere Naam gegeaen ondzr dt hemel, u,aardnor wtj zalig kunnen
wordzn, dan dz Naam uan Chrisaa Jezus. Dus is het eeuwige leuen

niet alleen God te hennen, maaÍ ook ChristusJezus, Die Hij geznnden
heertin de wereld, om zondaren te zaligen, ja, bekwaam gemaakt
heeft, als de Borg van een veel beter verbond, om volkomen zalig te
maken al degenen, die door Hem tot God gaan.
Dit is het voornaamste deel van de geloofskennis, aangezien het nu
onmiddellijk werkzaam is omtrent de weg der verlossing, door God
in het Evangelie geopenbaard als de allerheuglijlate tijding voor
een rampzalige zondaar. Daarom wordt dit dilcwijls genomen voor
de gehele kennis des geloofs, omdat hierdoor de aangename
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dageraad van de weg der ontkoming door Hem, Die de blinkende
Morgenster is, in de benauwde en bij zichzelf geheel verloren zielen
opgalt in het ham. onderrussen geschiedt dit niet mer uitsluiting
van de reeds beschreven kennis van God en van onszelf; evenmin
als, wanneer de ziel voor de gehele mens gesteld wordr, als zijnde
het edelste en voornaamste deel, het lichaam uitgesloten *ordt, ,1,
een minder edel en minder voornaam deel van de mens. Korrom,
het ingewrochte geloofl, onder andere in kennis bestaande, wordt
volmaakt, ten aanzien van de hebbeli.ikheid ofhet vermogen om re
kunnen kennen, ingestort of door de Heilige Geest in-het hart
gewerkt. Maar het krijgr zijn volle beslag of volkomenheid, als de
dingen, die God ons van onszelf en de weg der zaligheid ontdekt,
dadelijk gekend worden; wanr die beide moeten gekend worden
door een ingewrocht geloof. De kennis van het ene zonder het
andere, zal ons niet zalig maken; beide moeten samenvloeien tot
zaligheid; het ene zonder het andere tot zaligheid te kennen, is
onbestaanb aar. zalhet oog ror de voer, als een minder voortreffelijk
lid, zeggen: u behoort tot het lichaam niet, omdat u geen oog bent?
Zo is het ook hier.
Mijn gelieftlen, wij vrszen zeer, God weet of het gegrond is of niet,
dat velen zich verzetten tegen de waarachtige geloofskennis van
God en van zíchzelf, om daardoor hun bedrogen zielen niet te laten
verontrusren, en om zichzelf in hun grote geloofsdaden gerusr te
houden, en gelegenheid te hebben o- 

"rà.r.n, die niet uit de
hoogte spreken kunnen, te slingeren en re benauwen!
Nu zult u vragen: waarin bestaat deze geloofskennis van christus,
als de enige veg tor zaligheid in het Evangelie? Mijn geliefclen, deze
kennis volmaakt te beschrijven, is onmogelijk, aangezien die
ontstaat uit gewaarwording, gelijk al onze kennis, die wij van
natuurlijke en geestelijke dingen hebben, uit gewaarwording ont-
staat. Maar wij kunnen ze enigszins omschrijven, dat ze is een
Godàzlijk licht uan dz Heilige Geest, in en door het Goddelijh
Euangelie, in de ziehn der uerhgenen en diep uerootrnoedigden
instrabndz, waardoor zij, na aoorgaandz waarachtige rnoot rordfuog
met meer of minder kharheid, de openbaring uan Gods Zroo à hrt
Eaangelie uerhrijgen, in Zijn personele heerlijkheid, berninnens-
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taaardigheid, noodzahe lij h heid, gepas the id, a lgeno egzaamh eid cn be -

reiàailligheid, om zulke mensen, die bij zichzelf uerloren mndarcn
zijn, uolkornen te hunnen en te willen zatig maken. Deze omschrij-
ving is bijna woordelijk ontleend aan Gods'Woord. Zie de volgende
plaatsen: 2 Korinthe 4:6; Galaten 3: l8; Galaten l: I 5; Efeze l:18,
1 9 ; Kolosse nzen 2:2; Hebreeën 7 225, enzovoort.
Deze geloofskennis betreffende, zullen wij eerst in het kort de

dingen, die men hierdoor kent, nagaan.

Deze kennis is een Goddelijk lichtuan dz Heilige Geest, in en door het
Euangelie, waardoor ik enigermate dz inhoud uan het Goddelijh
Euangelie der nligheid hen, dat mij van tevoren als een verzegeld

boek was, henvelk ik, hoezeer ik het in de letter en samenhang
versrond, nochtans niet met enige toepassing wist te gebruiken, tot
besturing en opbeuringvan mijn ziel, in mijn hoge nood, aanvech-

tingen benauwdheid, waarin dekennisvan God envan mijzelfmij
had gedompeld. Maar nu is het mij klaar en kenbaar geworden; ik
leer door de instraling van Gods Geest de inhoud van het Evange-

lie, zodat ik daarmee handelen en mij daarmee gemeenzaam maken
kan; ik zuigaandeze borsten dervertroosting de reine, redelijke en

onvervalste melk van de troostleer van Gods eeuwigblijvend
'W'oord.

O, vrienden, die waarachtig door en uit het ingewrochte geloof
verootmoedigd worden, die begrippen en bevattingen van de

evangeliewaarheid onwallen hen, en strekken, in plaats van hen te
besruren, tot benauwing, omdat zij veel weten en daar geen gebruik
van maken kunnen. Ik heb mensen van uitnemende verstandelijke
kennis gekend, die, hoe klaarder zij de anangeliewaarheid met hun
natuurlijkvermogen kenden, in hun wettische benauwdheid bijna
de tad der duivelen spraken: u komt ons pijnigen vóór de djd.
Herinnert u Spira en anderen. En ik geloof, dat de verstandelijke
kennis van het Evangelie, dat versmaad is geweest, een hel in de hel
zal zijn. Immers, het gebeurt niet zelden, dat het verstandelijk
begrip slechts een toestemming is van de zaak als waarheid op
zichzelf, maar nu verwaarloosd zijnde, de ziel doet denken: het is
niet voor mij, maar voor anderen. God weet hoe menige arme ziel
in deze diepten inzinkt, en daar hoe langer hoe meer in gehouden
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wordt door degenen, die uit de hoogte spreken.
Ondertussen, als de Heilige Geest het Goddelijk Evangelie doet
instralen in de donkere kerker van de ziel, om de ogen van het
ingewrochte geloof met een hemels en Goddelijk licht te bestralen
en ziende te maken, zo onwangt de ziel het Evangelie als een goede
boodschap en een woord van onderrichting, bemoediging en
besturing, en wordt hierdoor van trap tot trap geleid; evenals een

kind van het eerste ABC tot spellen en lezen gebracht wordt. Dan
is het eens: daar is een weg, dan weer: grote zondaren zijn tot
redding gekomen; dan eens: het is ook mogelijk voor u. De poorten
van de vrijstad worden van verre open gezien, en Jezus is achter de
muur, blinkende enigszins door de traliën, en hierdoor krijgt de
ziel, door enig hemels licht op het ingewrocht geloof instralende,
kennis van de verborgenheid Gods in Christus Jezus, Die nu aan
haar ontdekt wordt. 'Wat deze kennis voor zielsuitgangen van
waarachtig begeren, enzovoort veroorzaakt, behoeven wij niet te
melden; zie ons A.B.C. des Geloof. Velen komen met één stel en
sprong tot de hoogste trap; maar het waarachtig geloof uit een
voorgaande geloofsverootmoediging, groeit, gelijk de edele plan-
ten, langzaam van trap tot trap, tot zijn volkomenheid in de
dadelijke oefening of uitwerkende daden.
Deze kennis is aerder een Goddzlijh licht uan de Heilige Geest, in, uit
en door het Euangelie, waardoor ih Chrisns, Die dz Afa en Omega
uan het Euangelie is, hen als dz heerlijhe, dierbare, uitmuntend.e en

zieluerhuihhendt Parel en Schat, in dzze ahher uerborgen. Och, al
wist ik alle dingen, en als ikJezus door licht des Geestes niet kende,
zo was mijn ziel maar een winkel vol ellende, een graf; wel
vanbuiten gepleisterd, maar vanbinnen vol verrotte doodsbeenderen.
En deze kennis van Hem, in dit opzicht, is een kennis, die door
Goddelijk licht en instraling in de ziel verkregen wordt door het
Evangelie, dat op zichzelf de ziel dit licht nimmer verschaffen zou,
zo de onmiddellijke werking en verlichting des Geestes er nier mee

gepaard ging; want het is niet de letter, die de werkingen veroor-
zaakt in de ziel, maar het onmiddellijke werk van de Heilige Geesr,
door middel van de letter. Prijs de letter zoveel u wilt, wij zullen ons
in dezen steeds bij u voegen; doch houd altijd in gedachten, dat de
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letter maar een middel is, en dat onze ziel alleen aangeelann wordt

door de onmiddellijke werking van de Heilige Geest in cn door

middel van de letter.

Nu zult u zeggen: waarin moet Jezus gekend worden? Mijn
geliefden, omdat wij van vele zaken naderhand bij de behandeling
.,r", d. geloofsartikelen spreken moeren, zo zullen wij ons tot deze

weinige, hierna volgende bepalen.

Ten eirste. Deze geloofskennis van Christus in het Evangelie is een

hennis, uaardoor ik, door Godà'elijh licht uan dz Heilige Geest, de

uobtrekte noodzakelijhheid uan Christus ken.Ik zie, dat ik tiendui-

zend talenten schuldig ben, en geen lcwadrantpenning heb om te

betalen, en dat ik een Borg moet hebben, Die de schuld voor mij

afdoet; ik zie, dat ik een verloren zandaer ben, dat ik een Verlosser

moet hebben; ik zie, dat ik een dood en onmachtig zondaar ben, en

dat ik Hem moet hebben, Die mij levend maakt en Die mij redt; ik
zie, datik voor God niet bestaan kan, en dat Hij als een Scheidsman

tussenbeide moet komen; ik zie, dat ik afgedwaald ben, en dat Hij
mij moet opzoeken. O, hoe meer de noodzakelijkheid {alvan
drí.rgt, uit een waarachtige geloofskennis, hoe gemoedelijker,

hartsmeltender, ernstiger, aanhoudender en met meer worste-

lingen de zielsuitgangen, uit het ingewrochte geloof, zijn. Velen

t.lÉr, ,. ,riet, omáatzij ze niet hebben; maar z\ ziinvoor God, als

werkingen vanzijnGeest en als uiwloeiselen van het ingewrochte

geloof, kostelijk voor Hem, tot'!(i'ie ze opgezonden worden: y""t
Hrj zat Zich wendzn tot het gebed dzsgenen, die gans ontbloot is

(Ps. 102:18).
Tèn nteedz. Deze kennis is een kennis, waard.oor ih, door licht dzs

Geestes, Jezus in het Euangelie in Zijn gepastheid in alle opzichten uoor

mij hen. De overtuiging van de gepastleid is eigenlijk de zaak, die

de genegenheid tot een keuze van het ene boven het andere

ou"ih""li, en standvasdgheid geeft, om niettegenstaande alle

zwarigheden, diezich mochten opdoen, in de gedane keuzevan een

zaak of persoon, die ik zo gePast voor mij oordeel de mijne te

maken, nimmermeer af te gaan.

zie dirin een huwelijk een jonge man oordeelt, dat het volstrekt

noodzakelijkvoor hem is re trouwen, maar dat laat hem, hoewel hij
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van die noodzakelijkheid overreed is, onzeker; dan wil hij, dan wil
hij niet, dan die, dan een ander; maar zodra hem iemand voorkomt,
in alle opzichten voor hem gepasr, is die gepastheid een pijl, die
hem treft en in zijn ziel diep indringt, en is van zo'n gewicht, dat
daardoor de schaal van zijn onzekere genegenheden mer zo'n
overwicht rot dat gepaste voorwerp doorslaat, dat hem niets, zolang
hij het voorw€rp voor zich gepasr oordeelt, van dat voorwerp
afwenden ofaftrekken kan; al was her, om tweemaal zeven jaren als
een slaaf daarvoor te dienen, die zouden hem maar als zeven dagen
zijn, wegens de hoop van op het einde het voorwerp eens re hebbin.
Dit kan ieder zeer gemakkelijk in het geestelijke overbrengen en
besluiten, dat hoe overtuigd men mocht zljnvande noodzakelijk-
heid van Christus, om door He mzaligre worden, de genegenhejen
nochtans niet overgehaald worden, zolang Hij door het géloof niet
gezien en gekend wordt, in de volkomen gepastheid van Zijn
Persoon voor zichzelf in het bijzonder. Hier komt het ook vandaan,
dat velen, die enige algemene zielsbenauwdheid hebben, zo doel-
loos werken; dan willen zij Christus, dan nier; dan willen zy zich
bekeren, dan nier. Vandaar ook, dat velen, nadat zij schenendoor
de gepastheid van Christus zo getroffèn rc zrln, dat zlj enige tijd
bepaald Zijn Persoon zochten, weer teruggaan en naar Jezus niet
meer vragen; namelij k d at zij J ezus nu niet meeÍ zn gepast voor zi ch
oordelen, dat zij de hitte des daags en de koude dei nachts voor
Hem zouden uirsraan, ofalles opofferen om Hem te hebben, en dat

11{ere dingen ruim zo gepasr geoordeeld worden; en dus gwen zij
blijken, danijdie gepastheid nooit recht gekend, noch m.ihet oog
van een waarachtige geloofskennis gezien hebben, anders zou dat
zaad Gods in hen gebleven zijn.
Maar als het Goddelijk licht van de Heilige Geest in het Evangelie
mijn ziel bestraalt, en ik de geloofskennis van Jezus onwang, o, d"r,
zie ik in Hem zulk een gepastheid in alle delen en in alle opri.hr.rr,
als Borg en Middelaar, als Profeet, Priester en Koning, .rrro.roort,
dat mijn ziel daardoor zo getroffen wordr, dat ik volstrekt oordeel,
dat ik geen gelukkig uur kan hebben, zo dieJezus niet mijn Jezus
wordt. Mijn genegenheden worden overgebogen, ingenomen en
vast bepaald, en mijn besluit is zo groor, zo onbeweeglijk en
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onverzettelijk, dat, al was her met verlies van goed en bloed, vader,
moeder, zuster, broeder, vrouw en kinderen, rechteroog en rechter-
voet, ja, al moest ik gaan door brandstapels, ik dat licht zou achten
en het met blijdschap ondergaan om de gepasteJezus tot mijn Jezus
en Heiland te hebben.

Dit wordt veroorzaakt door het geloofskennen van Jezus' gepastheid.

O, mijn vrienden, onderzoekt uwharten. Met minder in hetwezen
der zaak kan het niet bestaa n. 7n u het hebt, het zal u met
blijdschap doen scheiden van uw zonden, ja, uw troetelzonden en
boezemlusten een eeuwig vaarwel doen zeggen. Het zal u uw
eigengerechtigheid, die u als een gewin achtte, voor schade doen
houden, en als walgelijke drek doen wegwerpen, om de uitne-
mendheid van de kennis van Christus; het zal u de beroving van u\M

goederen met blijdschap doen ondergaan, en het u een eer doen
rekenen, al was het dat u met de apostelen om Christus' wil
gegeseld werd. Het zal u doen zeggen: hoewel ik Hem nog niet
gevonden heb, en maar zoekende ben naar Hem, Die mijn ziel
liefheeft, en hoewel ik niet durf zeggen: mijn Liefste is mijn, en ik
ben de Zrjne, evenwel al was het tweemaal zeven jaren, al was het,
dat ik die in kermen, zuchtingen en biddingen met vele ffanen door
moest brengen, ik tel die maar als zeven dagen, zo ik Hem eindelijk
maar eens vinden en Hij de mijne worden mag. God Zelf moet u
bij de zaken bepalen; de uimrerkingen zijn onfeilbare blijken van
het inwendige beginsel
Ten dzrde. Deze geloofskennis is een Godàzlijh licht uan de Heilige
Geest, waardoor ih Christus in het Euangelie hen in Zijn algenoegume
uolheid. Hierdoor zie ik, dat Hij niet alleen een genoegzame wil
heeft tot arme zondaren, gelijk ik mij in mijzelf bevind; want
iemand zou een goede wil tot een ander kunnen hebben, om hem
te helpen in zijn ellende, maar hem zouden de macht en de
middelen daartoe kunnen ontbreken, en het beste, wat hij in zulk
een geval dan doen kon, zou maar zijn, de ellendige te beklagen en
te zeggen: uw ellende smart mij, maar ik kan u niet helpen. Maar dit
Goddelijk licht onderwijst mij, dat Christus volkomen kan zalig
maken, dat al waren mijn zonden als scharlaken en karmozijn,
zwaarder dan de bergen, en meer in getal dan de haren van mijn
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hoofcl en het zand aan de oever der zee, dat er zo'n overwicht van

genoegdoening en verdiensten in die genoegdoening is, wegens de

Persoon, Die de genoegdoening heeft opgebracht, dat al had ik de

zonden van het gehele menselijke geslacht, ze in vergelijking bij de

genoegdoening van Christus (Die wegens de oneindigheid van
Zijn Persoon van een oneindige waarde is), maar zijn als een

druppeltje aan de emmer en een stole aan de weegschaal. Daardoor
wordt mijn ziel dan overtuigd, dat mijn zonden, in plaats dar zrj
hinderpalen zouden zijn, veeleer de heerlijkheid van de verlossing
luister zullen bijzetten, en dat de vrijmachtige genade mij als een

eeuwig gedenkteken van de oneindige ontferming heeft believen
op te richten.
\Tanneer ik van tevoren mijn zonde beleed, zo was dat altijd met
tegenzin, het werd mij door de druk van benauwdheid tegen mijn
zin uit de keel gehaald, aangezien ik altijd dacht: hoe meer ik mijn
zonden beli.id,:hoe verder ik van de zaligheid en hoe dichter ik bij
de eeuwige verdoemenis ben. Als een dwaas verbloemde ik mijn
schuld; maar nu ik zie en ken, dat Jezus zo algeno egLezmis, nu roep
ik uit, en mijn hart zegt meer dan mijn mond: al was ik een

godslasteraa! een vervolger en al wat boos is, 'dit is een getrouta
woord en alle aannerning utaardig, dat Christus Jezus in dz utereld

gekomen is, om de mndaren za.lig te rnaken, uan welke ih de

uoornaamste ben'(I Tim. 1:15). Dit wil ik nu tot roem van
vrijmachtige genade met mijn bloed, als het geëist wordt, ondene-
kenen. Zo zal ieder gelovige, die ik in de eerste persoon heb
ingevoerd, als hij in deze gestalte is, moeten spreken.

Ten uierde. Deze kenni s is een hennis, waardoor ih bij licht des Geestes,

in mrjn ziel door het Euangelie instralendz, Jezus Christus hen ab een

allerbereidutilligste Heihnd, Die niet alleen macht heefi om te hunnen
zaligen, en met God te aerzoenen, maar Die uitermate geutillig is, om

mtj te willen nligen. Mijn God, wat brengt dat een verandering in
mijn ziel; ik verstom, ik ben beschaamd, Heere Jezus, om voor lJ te
staan, \{/egens het ongelijk, dat ik U aangedaan, en om de harde

gedachten, die ik van IJ, o dierbare Jezus, gehad heb. Ik dacht, dat
ik gewillig en U onwillig was; ik dacht dat het niet aan mij, maar
aan U lag. Ik meende, dat ik een gewillig zondaar was, en dat U met
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veel smeken, bidden en tranen moest bewogen worden' om U v6n

een onwillige Jezus een gewillige Jezus te maken; en ik kon niet

geloven, daihet mijn schuldwas. Deze wist duurtmenigmaal lang

Ir.r.r, de oprechten en tussen Christus, en wordt nooit beslist,

tordar men met Goddelijl< licht de gewilligheid van Jezus ziet.

Ondertussen moeten wij niet denken, dat er van tevoren geen

geloof was, maar men mag zeggen, hoewel er geloof was, er \ryas

Éi;.r" g."r, dadelijk geloofvan dit stuk, maar als dit komt, danzegr

de ziel: och, nu zie ik Uw gewilligheid, met diepe schaamte en

verlegenheid van mijn ziel; U hebt mij de blijken daarvan ge-geven

doo, Uw Lomst in de wereld, door Uw ondergaan van de strafi door

Uw nodigingen van mij en door Uw aanhoudende werking aan

mijn hari. Ik herroep mijn vorige ongelovige taal, uit diepe

blindheid des ongeloofs gesproken, en ik roep uit: U bent een

gewilligeJezus, en ik ben een onwillig znndaer geweest; mijn God,

i'"rlroál ik, U wordt mij te machtig, U hebt mij overreed; nu kan

ik niet, nu wil ik niet aarzelen, op deze dag van Uw heirkracht; maar

ik schrijf met mijn hand, dat ik des Heeren zijn wil.
Het gelovig kennen van Jezus' gewilligheid, door licht des Geestes

in het Evangelie, doet mij mijn vorige onwilligheid zien; maar

zodra dit [Át in de ziel opgaar, zo wordt de wil onmiddellijk

gebogen en onderworpen. Die zeggen: Jezus is wel gewillig, maar ik

É[jf onwillig, die zeggen het uit een bespiegelende kennis, maar

missen nochtans de geloofskennis en ontdekking van deze waar-

heid; want gelijk de schaduw het lichaam volgt, en de werking de

oorzaak, ,o't olgt de geloofskennis van de gewilligheid van Christus

tot mij en mijn gewilligheid tot Hem onmiddellijk op elkaar' met

een overgeven en verlaten van mijzelf op Hem. 'Uw uolh zal zeer

geuillig zijn op dcn dag Uwer heirhrachl (Ps. 110).

Trntlont.beze kenni s is een hennis, waardoor ih in dz belofte uan het

Euangelie, d.oor licht uan dz Heiltge Geest in mijn ziel instralendc, dz

Persoo, uan de Middzlaars Zelf leer hennen, in Zijn persoonlijhe

heerlijhheid, ak uan nabij, orn met Hem te handelen. Ik zeg: in de

betofie uan het Euangelie, om te tonen het onderscheid, dat er is

tussen deze en de ingebeelde kennis, waar de dwepers van oPgeven'

buiten en tegen het'Woord. Het'Woord is de spiegel, Christus
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wordt alleen hierin gezien, en door het zaligmakend geloof gekend;
en hierin zie ik, met de ogen des geloofs Christus Zelf zovan nabij,
inZijnpersoonlijke heerlijkheid, als ik ooit een voorwelp met mijn
lichamelijke ogen gezien heb.'Sí'ant dit ingewrochte geloof, en het
licht van de Heilige Geest daarop schijnende, verzelfstandigt aan

mijn ziel de Persoon Zelf;zodanig, dat mijn ziel daarop verliefcl en
er zo door ingenomen wordt, dat ik kan zeggen: Al utat aan Hem is,

is gans begeerlijh. Mijn Liefte is bhnh en rood, Hij draagt dz banier
bouen tienduizend. De liefdz is sterh ak de dood, dz tjuer is hard als het
graf, haar kolen zijn aurige kolen, ukmmen dzs Hurcx. Wle uateren
zouden dcze liefde niet kunnen uitblussen; al gaf iernand al het goed
uan zijn huis uoor deze liefdc, Tnen zoa hem ten enenmab uerachten'
(Hoogl. 5:10, 16 en8:6,7).
Mijn geliefden, het geloofomhelst niet alleen dewoorden en lerters
van het Evangelie, maar Christus Zelf daarin. Het geloof verkeert
niet alleen omtrent de lemer, maar mer Christus Zelf in de letter.
Het geloof heeft twee fundamenten, een utoordzlijh en een tuezen-

lijh. Her bouwt niet alleen op het woordzlijhe, de letter van het
Evangelie, maar op het tuezenlijke in het woordelijke, namelijk op

Jezus Christus Zelf (1 Kor. 3:11). Het Evangelie is een spiegel, maar
zo Christus voor deze spiegel niet komt, wordt Hij niet gezien; zo
Hij Zich voorstelt, mijn geloof eindigt niet in de spiegel, maar in
het beeld der zaakzelf, die in de spiegel gezien wordt; de wijsheid
zal bestaan in dit recht op te merken.
\7e hebben gesproken over de dingen die men door de geloofs-
kennis kent. Nu moeten wij van enige eigmschappen en geuolgen uan
deze hennis sprehen, opdat het hart der kleinmoedigen niet be-
droefd, en de ingebeelde kennis de bodem ingeslagen magworden;
en dit alles zal srekken tot bemoediging, tot henmerhen, tót
besturingen ontdehhing. Span u nu in, het zal een geestelijk stuk
z4n.
Tbn eerste. Deze kennis, hoewel de hebbelijkheid volmaakt in een

punt des tijds ingestort of gewerkt wordt door God de Heilige
Geest, homt tot haar uolkomenheid in de werhzame dadcn uan
hennen, trapsgewijze, al hngzarnerltand, uan dc ene daad ofnap tot dz
andzre. Het Goddelijk licht komt de ziel gewoonlijk niet in een
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punt des tijds in zijn volkomenheid bestralen. Mijn geliefden, na

middernacht brengt God de natuurlijke zon niet in één ogenblik
op de middaghoogte, maar bij rappen. Zo ook hier; als het licht
van deze Goddelijke kennis in onze verslagen harten instraalt, dan

is het als de morgenschemering, als een dageraad, die in de ziel

opgaat. Het is niet het kostelijk licht, noch ook de pikzwarte
duisternis. Er is iets van de morgenstond, maar het is in veel

opzichten nog nacht. Maar deze kennis, gelijk het licht van een

aangroeiende aard zljnde, neemt door het opklimmen van deZon
der gerechtigheid trapsgewijze toe, van minder tot meerder ken-
nende daden. \íant: 'het pad der rechnaardigen is gelijk een

schijnend licht, uoortgaande en lichtende tot den uollen dag toe'(Spr.
4:18).
De Heilige Geest vindt ons onkundig en onvatbaar voor het
Evangelie, en de openbaring van Christus daarin. Hij leert ons, als

het ware, eerst het ABC, dan leert Hij ons spellen, dan wat kreupel
lezen, en dan wat vaardiger. De discipelen gebruikten en wandel-
den door Christus, als de'Weg, tot de Vader, hoewel ze nog niet
wisten, dat Hij de'Weg, de'Waarheid en het Leven was. En wij
yÍezen, gelijk wij menigmaal gezegd hebben, uit deze grond, voor
velen; zij geven geen blijken van waarachdge verandering, dar zij
het beeld Gods, dar zij in Adam verloren hebben, weer hebben

gekregen, maar weten binnen weinige weken van de grootste

dingen te spreken, hoe het moet toegaan als men het geloof oefent,

van hun verbondsonderhandelingen en van hun kwijt worden van

zichzelf . U hoort hen spreken, maar u ziet geen nieuwe natuur; cie

mensen hebben het zeer gauw gevonden. Mijn ziel kome in hun
raad niet; zij worden onderdrukkers en rfi/at nog al erger is; nee, dit
licht gaat trapsgewijze in de ziel op.

Daarom, kleinmoedigen, denkt niet, dat u geen licht hebt, omdat
u het volle licht niet hebt; het is voor u opgaande, en de

morgenschemering van het licht des Geestes dat u hebt, is een

onderpand van het middaglicht, hetwelk God op Zijn tijd door
Zijn Geest in uw zielen zal laten instralen, om u te geven de

openbaring der kennis Zijner heerlijkheid, in het aangezicht van

Christus Jezus. En u, die zo spoedig het licht bekomt, vrees, dat het
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maar versrandslicht is, en dat u maar in uw oppervlakkige
benauwdheid een uuur hebt aangestohen, en dat.r -""i ,randch in
het licht aan uw eigen spranhen; och, God zal u in smart doen
nedtrliggen (fes. 50: I l). Het geloof komt uit de diepte. Hoe langer
ik lee[ hoe meer ik zie. Hebt u niet alles rersrond, kleinmoedigËn,
u moer denken: God heeft Zijn werk in mij, zonder mij, begonnen;
de dageraad is niet alleen een voorbode van de dag, ,ri"", ..r,
onderpand daarvan. Gave God, dat ieder zocht heiwerk Gods
rechtmatig te beschouwen.
Ti:n nteede. Deze is een kennis, hoe klein zij ook mag zijn, ,.,elhe de
zlel q Chritus m uerliefd doet worden, dat zij *ri ,rn innige en
brandcnde liefth tot God en Zijn uolh reruuld wàrd| en haar dus een
blijk doet geven van de waarheid en ongeveinsdheid daarvan, en
van het nieuwe leven, in een haat en 

"fk.!, te hebben van alle valse
pad. Dit is onafscheidelijk van de ware geloofskennis, hoe klein zij
ook is; P_etrus kan zeggen: 'Heere, Gij uteet alle dingm, Gij ,teet dat
ik U liefhebl'en Maria, hoe klein haar geloofskennis *as, had ,reel
lief,, en weende uit liefcle, alszij daar buiren stond bij het graf. Deze
liefde in eerstbeginnenden is menigmaal zichtbaarder d^an- het geloof
zelf,, uaaruit ze uoortspruit.
Tèn derdz. Deze kennis veranderr de ziel en maakt de ziel dusdanig
gelijk met de dingen, die gekend worden, dat er een afclruk van in
de ziel komt; de waarheid gelovig gekend, maakt de ziel vrij. '\í'ant

dit Goddelijk licht van het ware geloof uerandzrt ons in gedaante,
uan heerlijhheid tot heerlijhheid, ab uan dzs Heeren Geeít (2 Kor.
3:18). Er zijn er velen, die uit de hoogte spreken, zonder te
verronen, datzij andere mensen in de prakti jkzrjndan tevoren. Zij
hebben een oppervlakkige kennis van de leer der verlossing; zij
denken, als zij door Chrisrus van de benauwdheid van 

-hun

consciëntie en van de hel bevrijd zijn, dat het genoeg is; en zij weren
niet, dat zij, die in Christus zijn, nietalleen van benauwdheid hier
en hiernamaals verlost worden, maar dat zij ook nieuwe schepselen
zin-
Het geloof is het, waardoor wij wedergeboren worden; wam die in
christus is, is een nieuw schepsel, het oudz is uoorbij, het is alles nieuw
geutord.en. Het einde van Chrisrus' komsr in de wereld is niet slechts
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gev/eest om een pardon voor ons te verwerven, en om ons van de
zondenschuld te verlossen, maar ookvan de kracht en heerschappij
daarvan, opdat wij naar Gods beeld mochten gevormd *ordá",
ijverig in goede werken; 0m ons te uerlossen uit de macltt onzer
uijandzn, opdfi wij God zonder urees zouden dienen. Het ene einde
van Christus' komst was, om het verloren beeld Gods weer op re
richten; en het andere einde was, om voor de zonde te voldoen,
zonder welke dit niet geschieden kon. En zo wrj niet een geloofs-
kennis hebben, waardoorwij naar dat beeld veranderd worden, zijn
al onze inbeeldingen louter bedrog, en een voeden van onze ziel
met as. \íij moeten niet kunnen praten van Jezus' bloed, en het op
Zljn verdiensten en enige offerande te laten aankomen, maar wij
moeten zien, of wij naar Gods beeld veranderd worden. Hetgeen
wij daarvan vertonen, is een blijk, dat wij de waarachtige geloofs-
kennis hebben.
Dit laatste is een onfeilbaar bewijs van het eersre; dir laatste suaalt
zo door, waar het waarachtig is, dat het een overtuiging, niet alleen
in de gemoederen der vromen, maar ook van vijanden maakt. Ik
heb zulken wel gekend, wàat roomsen en remonstranten van
gezegd hebb en 'Zo die niet zalig wordt, hoewel hij gereformeerd is,

zal niemand zalig worden.' Dit is een kostelijk getuigenis, en wij
hebben daarnaar te staan, dat allen, die ons zien, ons mogen
kennen, en zeggen: dit is een Nathanaël zonder bedrog. De kennis
van Christus, zo die waarachtig is, moet ons, naar de mate daarvan,
naar dat beeld veranderen.
Ten uierde. Deze is een kennis, door een nieuut ingestort uennogen.

Het is niet met de oude ogen van het natuurlijk verstand en licht,
datwij hadden, waarmeewyzien,noch met deoude ogen, die door
het licht van naarstig onderzoek wat klaarder zien; maar met
nieuwe, verlichte ogen worden de dingen gezien. Her zou droevig
zijn, als wij maar stelden, dat onze ogen wat duister zijn door veel
vooroordelen, en dat ze wel kunnen zien, als deze schellen maar op-
gelichtwerden; nee, wij krijgen nieuwe ogen in plaats van de blinde,
die wij vóór het ingewrochte geloof had den. Die in Christus is, is een

nieuw scltepsel; het oude gaat uoorbij, het is alles nieuw gewordzn.Dit
mist de verst gevorderde letrerknecht, dit heeft hij nooit gehad.
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Ten uijfch. Deze is een kennis, hoewel zij door het Evangelie
verwerkt wordt, die ten enewnah Goddzlijhis. Naar de letter is het
Evangelie alleen maar het middel waardoor deze kennis meege-
deeld wordt en in de ziel als een licht opgaar; en dus komt altijd het
meegedeelde of ingewrochte licht overeen met het middel, waar-
door het meegedeeld wordr, evenals het aangezicht met het
aangezicht in een spiegel of in het warer overeenkomt.
Tènslotte. Deze is een zieluermakende en zieluoedendz hennis, aange-
zien het beeld de zaakzelf, in meerdere of mindere mare, daardoor
gekend wordt. \Wat is het onderscheid tussen het kennen van iets in
het algemeen en het kennen van iets, door het zien van het beeld der
zaakin een spiegel, niet groot!Verder durven wij ons niet uitlaten.
Vij besluiten, dat deze hennis ooh zaligmahend is. Een ieder kan het
opmaken. Och, dat wij op alles mochten geler hebben! \Vij gaan
naar de eeuwigheid; wij zullen voor Gods rechterstoel geopenbaard
worden; missen wii deze kennis in het wezen der zaak, wij zullen
met al onze ingebeelde kennis verloren gaan; hebben wij die in de
minste trappen, al was het maar als een mosrerdzaadje, wij zullen
wel aanlanden; en het is een bli.ik, dat u Christus ingelijfcl bent, als
u de oprechtheid en waarheid van deze kennis in de minste daden,
zowel als in de groo$te openbaart. God beware mij, dat ikooit een
gelrookt rietje zou willen bedroeven! Maar een praawolk, dat uit
de hoogte spreekt en dat niem vertoo nt, zal de kerk in ellende
brengen en te gronde doen gaan. Dezen zeggen: de kennis is niet
een wezenlijke geloofsdaad, maar een voorbereiding daartoe. Maar,
mijn geliefclen, de hennis alleen is niet her geloof in zijn geheel,

nochtans is de hennis een waarachtig deel van het gehele geloof En
het geheel bestaat uit al zijn wezenlijke delen, her ene is zowel als het
andere wezenlijk tot het geheel behorende, herwelk zonder al zíjn
delen niet bestaan kan.

Toestemming

De ttueede zaah of het tueede dcel" dtt tor de naruur van het
ingewrochte geloof behoort, is een uennogen orn het Godàelijke
getuigenis, door het licht aan dz Heilige Geest in de ziel instralende,
met een Goddelijk betoog te ontaangen en tne te sternmen, niet alleen
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ak een waarachtige tuaarheid behelzendc, mAar ook ab een waarhcid,

waarin ih het grootste bekng en aandeel heb. Kennis en toestemming

zijn tweelingen, die in een en herzelfde punt des tijds, door de

dmachtige, onwederstandelijke en herscheppende lracht van de

Heilige Geest, in de ziel gewerkt worden; en gelykzneven oud zijn,
met opzicht tot de herscheppende daad van de Heilige Geest,

waardoor ze beide tegelijk gewerkt zijn, zo ziin ze ook even

gelijktijdig in hun werlczaamheid in de ziel; want kennendz stem ik
toe. lHet gewerkt geloof heeft alles in zich, in betrekking tot de

daden, die eruitvoorwloeien, als een uiwloeiendeoorzaak, bijvoor-
beeld de zon en haar stralen, en een fontein met het \ryater daaruit
vooftkomende, zijn beide gelijktijdig; hoewel volgens onze wrjze

van bevatting wij de ene voor de andere stellen, zo is nochtans het

eerder zijn niet in de zaak zelf, maar alleen in ons begrip; want de

ene zonder de andere is onbestaanbaer. I{enniszonder toestemming

kan evenmin bestaan, als toesternrningzonder hennis.

Dit nu zo zijnde, vinden wij dat (omdat de toestemming met de

kennis tegelijk gewerkt, en ook in haar dadelijkheid daarmee

tegelijk voorkomt) oudere en latere godgeleerden stellen: eensdeeb,

dat de e igenlijke zitplaats van het geloof in het verstand is; doch wij,
zonder ons met het beslissen over dat verschil in te laten, geloven

met Luther, dat het geloof is een Goddzlijh licht in het aerstand en een

Godde lijhe hracht in dt wil; darhet is gelijk een klomp zuurdeeg, die

alles doortrekkende, het ganse deeg, door mededeling van zijn
eigen natuur daaraan, zuur maakt . Andzrdeeh, datztl zeggen, dat de

toestemming de vorm van het geloof of de formele daad daarvan is;

maar ik weet niet, hoe wij de ene daad meer dan de andere de

formele daad kunnen noemen, aangezien de vorm eigenlijk bestaat

in een samenvoeging van d de wezenlijkheden van een zaak in een

rechte orde of geschiktheid tot elkaar. Een of twee of drie lijnen
maken geen driehoek, hoewel zlj dewezenlijkheden daarvan zijn;
ïvant als drie lijnen van elkaar gescheiden liggen, zijn het drie

lijnen, maar de vereniging van die drie maakt óf een gelijkzijdige óf
een ongelijkzijdige driehoek; de vereniging van al de wezenlijk-
heden is eigenlijk de vorm van een zaak. De vereniging van al de

wezenlijkheden, waaruit het geloof bestaat, is eigenlijk de vorm van
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het geloof; ni€t een wezenlijkheid heeft meer of minder waardig-
heid, maar allezijnvan dezelfde waarde; de samenvoeging van die
alle is de vorm van het geloof, en zij worden ook in hun samenvoe-
ging gewerkt door de Heilige Geest. 'Want Hij werkt door Zijn
Goddelijke kracht niet een geloof zonder zijnvorm, dat is paaps.
Die toch spreken van een geloo{, dat zijn vorm door de liefde
verkrijgt, maar Hij werkt een opreclit geloofl, dat is een geloof dat
zijn vorm heeft. Daaruit kunt u dan besluiren, dar de werkzame
daden niet de vorm van het geloofzijn, maar dat het reeds gevormd
is in de werking daarvan, en dat de daden blijken zijn, dat het
ingewrochte geloof zijn vorm van de Heilige Geest, in de werking
daarvan, verkregen heeft; aangezien dc dadzn uolgen, en mede dcel
hebben aan de nafiiur a*n ltet ondzrtaerp, waaruit zij uoornloeien; en
dus zijn de daden bewijzen, dat het onderwerp, waaruit zij
voorwloeien, zijn vorm heeft.
Stem ik door geloof roe, her is een bewijs, dat de roestemming tot
de natuur van het ingewrochte geloof behoorr, mer één woord, er
komt nooit iets tot dadelijkheid, of het is een bewijs, dat het in de
natuur der zaak was, hoewel her nog niet in de dadelijkheid zich
openbaarde; er is tor de naruur der dingen, als natuur, niets
bijkomend, hezij dingen, die door de schepping of door de
herschepping hun naruur of wezen onwangen.'Want God schept
geen onvolmaakte naruren, en God de Heilige Geest herschept,
door de herschepping, geen onvolmaakt geloof zonder zijnvorm,
maar een geloof, dar aI zijn wezenlijkheden samen verenigd heeft.
De daden geven de vorm niet aan de natuur, maar zijn bewijzen,
dat die gevormd is en haar vorm heeft.
Deze opmerking, mogelijk in de eerste opslag zo duidelijk niet
zljnde, is van grote nuttigheid, als het wel begrepen wordt, rot
weerlegging van de papisten, die van een geloof spreken, dat
ongevormd is, maar datzijnvorm door de liefcleverkrijgt, en van
enigen onder ons, die op zljn paaps zo spreken, alsof onze
werkzame daden aan een ongevormd geloofzijn vorm gaven. Maar
wij kunnen ons daarover niet uitlaten, hebbende in het voorgaande
iets van dezezaakgesproken, en wij zeggen nu maar alleen, dat het
ons bedroeft, dat men zo ror Rome wederkeert.
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Nu moeten wij tot de zaok komen, om van deze toestemmingte

handelen.
Ten eerste spraken wij uan dt woorden, die de Heilige Geest gebruiht

om dzze geloofidaad uit te druhhen. Deze ziin znveel, dat wij ons

maar tot enige zullen bepalen, de nadere overweging aan een ieder

overlatende. In het Hebreeuws is deze daad een Amen, waarmee de

Griekse benaming van deze daad overeenkomt, welke hezelfde
betekent en hieruit verscheidenlijk overgezet wordt. Hiervandaan

heb ik bij verscheidenen gevonden, dat zij het geloof de echovtn de

ziel noemen.'Wat is nu een echo?Hii is: de voorgesproken woorden

door een weergalm, als het \Mare na te spreken. Zo is het geloof de

Bathkol,die door hetW'oord, als zijn dochter, voortgebracht wordt,
en door het weergalmen een gelijkenis met dat'\Dí'oord heeft.

Nu kunt u lezen hetgeen wij in Het A.B.C. des Geloof geschreven

hebben over het woord Arnen, en het aanmerken alsof het hier

stond. Het lezen daarvan is menige eenvoudige ziel tot zegen

geweest. Ook wordt deze geloofsdaad genoemd een Adnnemen en

uerzegelen, dat God waarachtig ir. Die Ziin geruigenis aanneemt,

verzegelt dat God waarachdg is, en die Zqn getuigenis niet

aanneemt, heeft Hem tot een leugenaar gesteld. \l'ij hebben

hiervan gesproken in het voorgaande, ook in HetA.B.C. dzs Geloof,

olrer het wo ord aannemen, envinden derhalve geen noodzaak om
er nu iets bij te voegen.

Om die reden gaan wij over, om ten tweedzvan deze toestemmingof

aanneming zelf te sprehen. Volgens de omschrijving daarvan gege-

ven, zal het de volgende zaken insluiten:
Een getuigenis, dat men aanneemt of toestemt. Dit is het Evange-

lie, het'welk genoemd wordt een getrouu woord en alle aanneming

waardig(l ïm. 1:15), GoA geaigenis (Joh.3:32). Een menselijk

geloof neemt aan of stemt toe het getuigenis van een mens' maar

een Goddelijk geloofhet getuigenis van God; en het getuigenis, dat

God ons in het Evangelie geeft, is, dat God ons het eeuutige leuen

gegeuen heert, en dat dit lzuen is in Zijn Zoon (l Joh. 5: I I ) .

Het sluit in, dat dit Goddelijke getuigenis, met deszelfs waarheid,

Goddelijk gezag en geloofwaardigheid, door de krachtige werking
van de Heilige Geest, in de ziel indringt, diep door en door dringt,
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zodat zï7 niet kan twijfelen, ofhet is God Zelf,Diein dat getuigenis
tot haar spreekt. En dus gaat Gods licht in de duisternis op, en
Gods daad en werk, hetwelk wij lijdelijk onwangen, gaat vóór onze
daad en werk; want geven gaatvóór de dadelijke toestemming en
aanneming. Memand han iets aannemen, tenzij het hem uitde hemel
gegeuen taordt (Joh. 3:27).
Het sluit in, dat dit getuigenis, mij bekendgemaakt, niet alleen een
waarheid is op zichzelf aangemerkt, maar een waarheid van een
zodanige natuu! dat zo ik deel mocht Lrijgen aan de dingen, die
aan mij getuigd worden, ik daardoor uitermare gelukzalig zou
worden. De ziel ziet dus, dar, za zij Christus had, zij eeuwig
gelukkig zo:uzijn, waaruit zij dan naar Hem roept en zucht, hijgt,
reikhalst en worsteh. Geloofsdaden, die wij in Het A.B.C. des

Gehof duidelijk beschreven hebben, en vooral over her woord
betrouwen,waar wij van het toevluchtnemend uertrouwen duidelijk
hebben gesproken, kunt u hier invoegen.
Het sluit in, dat het Goddelijk getuigenis, hoe langer hoe meer, en
hoe langer hoe klaarder, door de Heilige Geest in de ziel indrin-
gende, tot haar in het bijzonder spreekt, met een overwicht van
Goddelijke kracht, om haar te overtuigen, dat de zwarigheden, die
haar benauwden, worden weggenomen, en dar zij duidelijk ziet,
dat Christus in het getuigenis zo nabij is, dat zij niet behoeft te
zeggen: hoe zal ik door mijn ernstig werken in de hemel opklim-
men, om Hem af te brengen, of door diepe verootmoediging als in
de hel nederdalen, om Hem van daar op te brengen? Maar het
woord der gerechtigheid is nabij en in haar mond; en dus kan zij
zich aan de Persoon van de Borg overgeven of wentelen in Zijn
armen, om als een kind van Hem gedragen en aan Zijn zijde
gemoeteld te worden, en zich op Hem, als het Fundament, te laren
neerkomen, en zich als een arme op Hem te verlaten. Hem met een
bijzondere toepassing de hare re maken, als een, in 

.s7ie 
zij alles

vindt, wat zrj tot zaligheid nodig heeft, en \Maarmee zij ten volle
tevreden en vergenoegd is, en waardoor zij rust vindt voor haar ziel.
Zij is niet gelijk een opgeblazene, die door de wind voortgedreven
wordt, maar haar voeten staan op een rotssteen, op het Fundament
in Sion gelegd, bij de bouwlieden wel verworpen, maar bij God, en
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ook bij haar, uiwerkoren en dierbaar.

Al deze zaken met elkaar gepaard gaande, of liever de een op de

ander volgende, naarmate dat Gods licht en de krachtige werking
van de Heilige Geest medewerkt met het getuigenis, dat onwangen
en dus toegestemd en aangenomen wordt, zult u in HetA.B.C. dzs

Geloof verklaard vinden. Zie ook de Eigenschappen dzs Geloofi,

vooral waar van het geloof gesproken wordt als een genadz,

traardoor wij in de rust ingaan.

Tèn derdz. Nu moeten wij enige eigenschappen van deze toestem-

mingof aannemingbezien, opdatwij dezaakzelf des te duidelijker
begrijpen mogen.
Het is een toestemmen ofaannemen met zijn gehele hart.Het geloof
heeft zijn zitplaats in de gehele ziel; het is ook met het hart, dat uij
geloaen tot rechtvaardigheid (Rom. l0:10). Zie in de Eigenschappen

des Geloofi onze predikatie over die woorden, en voeg erbij, wat wij
nu zeggen zullen. Mijn geliefclen, God eist het hart, het gehele hart;

God opende het hart van Lydia; het is hier: indien gij met uw hart
geloofi, enzovoort. Dat men gelooft met zijn gehele hart, blijkt uit
rwee zaken, voornamelijk:
Als de ziel van zonde, van alle zonden en alle eigengerechtigheid,

dat ook niets dan zonde is, zó afgetrokken wordt, en een innerlijke
haat daartegen vindt (niet alleen wegens de straf,, maar ook wegens

de gruwelijke aard en natuur daarvan), darzy zeggen kan: al wilde
God mij om het bedrijven van de zonde de hemel geven, ik heb zo'n

afkeer en tegenzin daarin, dat ik om de hemel niet begeren zou een

leven in de zonde te leid en,zo dit er is, dan is het een teken, dat men

met zijn hart gelooft.
Als de liefde tot Christus de ziel zo inneemt, dat niets dan Christus
Zelf haar kan voldoen, en dat deze liefde een aansporing, ernst en

aanhoudendheid verschaft, om Hem met het hart, zelfs in een

nacht van verberging, te zoeken, en in een morgenstond van

toenadering tot Hem te roepen, en alles, watZljninkomst in de ziel

belet, ten onder te brengen.
Het is een zodanige vaste toestemming, door overtuiging van de

waarheid, van de inhoud van Gods getuigenis, dat men al de

ziftingen van de satan daardoor te boven komt. De Heere weet het,
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en ook zij, die bij bevinding in de zeef van de satan zeer gezifr
worden, gelijk men de tarwe zift, weten welke krvade geruchten en
helse inwerpingen men vindt, om de toestemming te beletren,
maar als alles door Gods vrijmachtige werking ten ondergebracht
wordt, dan is het gelijk wij in Psalm ll2lezen: 'Hrj zal uoor geen
hwaad gerucht urezen; zijn hart is aast, betrouwendz op den HzÈnr.'
Tenslotte. Het is een toe-eigenende toestemming of aanneming,
Chrisrus zichzelf in het bijzonder eigen makende, en roepassende
met de innerlijkste liefde en hoogachting, met de onuitsprekelijkste
bereidvaardigheid en diepsre onderwerping.

Wrtrouwen
Nu moeten wij van het uerffouttenspreken; want het geloof is niet
alleen een Goddelijk licht in her verstand, maar ook een Goddelijke
kracht in de wil, dat is, een uast aertroutl)en, dat de Heilige Geest door
het Euangelie in rnijn hart werkt, dat niet alhen andcren, maar ook
rnij uergeuingder zondzn, eeawige gerechtigheid en zaligheid uan God
gescltonken is, uit loutergmadz, alleen om de aerdiensten uan Christus
wil. Hierover is grote rwisr ontsman, eerst in Frieslznd, door het
schrijven van dr. Van Thuynen, regen wie de heren Lampe,
Driessen en anderen geschreven hebben. Het meeste wat in hem
stuit, is zijn scheld.en op dc zogenaamdzfinen; maar hoe die mannen
hem weerlegd hebben, laat ik de wereld uit hun geschriften, voor en
tegen, beoordelen. Deze twist is enige jaren terug hervat. Vij laten
ons daarmee niet verder in. 'Wat wij in het jaar 1742 over de
ucrzekeringen over deze woorden van de Catechisnzs geschreven
hebben, en waarin Gods volkzoveel genoegen geschept heeft, daar
berusten wij in, tenzij iemand ons war gegronders opgeeft dat meer
grond heeft. U kunt hetgeen de heer Holrius na die tijd over deze
stof geschreven heeft, daarbij voegen. Het nu te herhalen, is
onnodig, omdat wij in de Eigenschappen dzs Geloof opzettelijk van
de verzekering des geloofs gehandeld hebben.
Om derhalve van dit zeker uertroutaen, volgens de onderwi jzer, zo
kort en duidelijk als het ons doenlijk is, te spreken, zonder ons in
de onnodige geschillen re mengen, zullen wij in de eerste pkats
enige nodige stukken vooraf moeten behandelen.
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Tln eerste. \Wij moeten altijd in het oog houden, dat gelijk er in het

GoddelijkVoord, waardoor de Heilige Geest het geloofin de hartcn
der volwassenen inwerkt, drie zaken zich opdoen, dat er ook in dat

ingewrochte geloof een vermogen is, om op drieërlei wijze omtrent
het Goddelijk\fl'oord werkzaam te zijn. Het'Woord, door licht des

Geestes in de ziel instralende, openbaart dingen, die van tevoren zo

niet gekend waren: deze worden nu gekend. Het'Woord als het
'\(l'oord van de God der waarheid, Die niet liegen kan, in de ziel

instrdende, door licht van de Heilige Geest, wordt met een vaste

toestemming toegestemd en aangenomen. Daselfde \loord indrin-
gende met een Goddelijk licht, als tot de persoon in het bijzonder
gesproken, zo is er in dat ingewrochte geloof een vermogen, om zich

daarop met een zeker vertrouwen te verlaten, en er vast staat op te
maken, dat alles wat God om Christus'wil door de Heilige Geest, in
het Evangelie de Persoon voor zich in het bijzonder aanbiedt of
schenkt, hem meegedeeld zal worden.Tnziet u, dat gelijkhet'Woord
een €n hetzelfde in zichzelfis, maer in drie onderscheiden opzichten
in de ziel instraalt, zo ook het ingewrochce geloof, hoewel inzichzelf
maar een enkelvoudige hebbelijkheid zijnde, als het dadelijkwordt,
in al die drie opzichten zich uit deszelfs enkelvoudige natuur,

naarmate dat het door \íoord en Geest dadelijlc gemaakt wordt, op

drieërlei wijzewerlaaam vertoont. Dit dient aangemerkt te worden,

opdat wij nooit zouden stellen, dat het geloof ten aanzien van

deszelfs natuu! zoals het een ingewrochte hebbelijkheid is, iets

onwans, dat het niet had, maar alles tegelijk in deszelfs inwerking
zo onwangt, dat alles, wat uit dit ingewrochte geloofvoortkomt, een

teken en blijk is, dat het in deszelfs natuur ingeschapen is door de

bovennatuurlijke of herscheppende kracht van de Heilige Geest.

Tèn tweede. 
'Wij moeten het geloof altijd tweeërlei aanmerken; in

zichzelf inhet afgeuokkene, en dan behoort het verzekerd vertrou-
wen zo tot deszelfs natuur, dat het ingewrochte geloof nooit zonder
ditvermogen was, of zijnzal,waar het ook is, om op de beloften van

het Evangelie met een verzekerd vertrouwen zich te verlaten. Maar
als wij het ingewrochte geloof beschouwen, zoals dat ingeplant

wordt in de onderwerpen, en in en door die zich in daden

werkzaam vertoont, zo moet€n wi.i zekerlijk anders onze gedachten
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leiden. 'Want de werkzaamheid volgt de natuur van het onderwerp.
Is nu het onderwerp, dat de daad of werkzaamheid oefenr, onvol-
maakt, zo zijn de daden min of meer iets van de onvolmaaktheid
deelachtig; en hierop zyn de uitdrukkingen in het formulier van
hetAvondmaal steunende, als er van een strijden tegen de zwakheid
van ons geloof gesproken wordt.
Hierbij moeten wij aanmerken, dar, hoewel hetverzekerd vertrou-
wen in de natuur van het ingewrochte geloof is, dat het somtijds
niet dadelijk geoefend wordt, aangezien zeer dihvijls de getuigenis-
sen of beloften van het Evangelie, waardoor de daad of daden van
vertrouwen verricht worden, met lichr des Heiligen Geesres, als van
God tot de persoon voor zich in het bijzonder gesproken, niet zijn
instralende. Het is dus licht op te maken, dar de oorzaak van dit
geloofsvertrouwen zijn oorzalcelijkheid niet oefenende, de daad
zich ook nier vertoont, hoewel her vermogen ror die daad in de
natuur van het geloof is.

Ten derde, Vij moeten altijd onderscheid maken russen /a
aerzeherdlteid des geloof en dz aerzeherdheid des geuoeb. DeEngelsen
zeggen: tlte assurance offaith and the Asturance of smse; omdat dit
niet gedaan wordr, is er een verbazende duisternis en verwardheid
in het begrip van velen, daar rwee zaken, van elkaar zeer onderschei-
den, met elkaar vermengd worden.
De uerzekerdheid des geloof isalleen rustend op Gods waarheid, ons
als verpand in de Goddelijlce belofte, waardoor wij dan (hoewel wij
de zae-k van de belofte niet in dadelijke bezitting hebben, en dan
duizenderlei zwarigheden en schijn van onmogelijkheid zich daar-
tegen opdoen) nochtans op het\loord van de belovende God zo'n
vaste staat maken, dar wij de zaak als de onze aanzien, en die als de
onze, eer wij de dadelijke bezitting hebben, mer een gerust hart
aanvaarden.

Zo ik het niet geweldig mis heb, is dit de zin van Paulus' woorden in
Romeinen 4:18-21 '\il'elhe tegen hoop (deEngelsen hebben: die tegen
hoop geloofde in hoop) op hoop gtloofd heert, dat hij zou uordm em
uader uan uele uolken, uolgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad
uezen. En niet aerzwaht zrjnde in het gelooí heefi hij zrjn eigen
lichaarn niet aangernerkt, dat alredz uerstoraen was, alzo hij omtrmt
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honderd jaren oud was, (noch) ook dat de moeder in Sara uerstoracn

was. En hij heefi aan d.e bebfienis Gods niet getwijfeld (de Engelsen

hebben: hij, door al dz onwaarschijnlijhheden, die zich tcgen dc

ueruulling opdeden, struihelde en wankelde niet, zodat het hem
verhinderde de belofte te aanvaarden) door ongeloof, maar is gesterht

geweest in het geloof,, geuende God dz eer en ten uolle uerzekerd zijnde,
dat hetgeen beloofd wat Hij ooh machtiguas te doen.'Dus ziet u, dat
het evenals het verzekerd vertrouwen, dat in de natuur van het
geloof is, niet door waarschijnlijkheden, noch dadelijk bezitten van
de beloofde zaak, werkzaam en rustende is, maar alleen op het
'W'oord van die God, Die niet liegen kan. \flant Hij heeft de

waarheid als de gordelvenZi)n lendenen, en die Zijn beukelaar en

rondas is, dat ook evenzo al de onwaarschijnlijkheden, die zich
opdoen, het niet doen ophouden; omdat het niet te rade gaat met
vlees en bloed, maar in de duisternis, waar zelfs geen licht van
waarschijnlijkheid is, is vertrouwende op de Naam des Heeren en

steunende op zijn God. Als wij maar eenvoudig op Gods \foord
alleen vertrouwen, dan hebben wij rust, zelfs in de verheffing van de

Jordaan; ja, al was het dat de aarde haar plaats veranderde, en al de

bergen van waarschijnlijkheden verzet werden in het midden van de
zee. Zie Hebreeën 1 1:13 en onze verklaring daarvan in de Eigen-
schappen dcs Geloof, waar wij vele zaken omffent dit stuk hebben.
Ditverzekerdevertrouwen des geloofs doet als in een sterkewoning
wonen. Dit, zoals het op de belofte gegrond is, hoewel het door de

zwakheid van ons vlees en veelvuldige aanvallen van ons ongeloof,
tegen hetwelkwij te strijden hebben, bestreden wordt, hebben al de
hervormers eenstemmig niet tot het welwezen, maar tot het wezen

des geloofs gebracht, en het is uit onkunde, dat men drijft, dar ze

door het verzekerd vertrouwen verstonden, dat een ieder, in wie het
oprecht geloof ingeplant is, een uerzekering des geuoe,ls had van zijn
aandeel aan Christus en aI Zrjn weldaden. Daar is niets in de

Catechismus, dat ons dat inboezemt; alles is ingericht om ons te
doen verstaan, dat de opstellers de verzekerdheid des geloofs
verstaan, waardoor wij verzeke rd zijn, dat niet alleen aan anderen,
maar ook aan ons, de vergeving der zonde en het eeuwig leven
enzovoort geschonken is.
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De uerzekerdheid dzs geuoelsbestaat in een blijde aandoening, die in
het hart oprijst, uit een overtuiging, die de Heilige Geest in het hart
werkt, dat wij alles, wat beloofcl is, dadelijk hebben, bezitten en

genieten. Dit is de vreugde van Gods heil gewaar te worden en de
Geest getuigende met onze geest en ons te zien gevende tot onze
blijdschap, \À/at ons van God geschonken is. Dir is bemoedigend
voor de ziel, maar wordt van allen, noch ook te allen tijde genoten,
maar zeeÍ dihvijls bestreden en door de satan en het ongeloof zo
aangevallen, dat men als doodbrakende is, en ondertussen kan en is

de verzekerdheid des geloofs, zonder verzekerdheid des gevoels,
diLwijls zeer sterk, gelijk in Psalm 88 en elders te zien is. Het zal niet
ondienstig zrjn onze grote Calvijn te lezen, Institutie, boek 3,
hoofdstuk 2, afdeling 17, wiens eigen woorden wij u zouden
meedelen, zo ze niette langwaren en ons te veel zouden ophouden.
Tènslotte.\Wij moeten aanmerken, dat de daden, uit het ingewrochte
geloof voorwloeiende, zijn óf uitgaandc óf inherende. Van beide
hebben wij gesproken, en onze gedachten kunt u vinden in de
Eigenschappen dzs Geloof, over Hebreeën 10:22, en de opmerkin-
gen, die wij niet aanhalen, hier bijvoegen, en hier en daar onze
redenering in deze verschikken, veranderen en verbeteren naar het
u goeddunkt.
\íat nu de nadere verklaring van de woorden van onze Catechis-
mus betreft, letten wij eerst op het voorwerp van dit verzekerd
vertrouwen des geloofs, ofde stukken waaromtrent het ingewrochte
geloof dadelijk in een zeker vertrouwen zich werkzaam betoont.
Deze moet u tweeërlei aanmerken:
7bn eerste. AIs er melding gemaakt wordt van dingen, die wij
geloven, op zichzelf aangemerkt; het zijn de uergeuing der zondrn,
eeuwige gereclttigheid en nligheid. Deze stukken zullen naderhand
verklaard moeten worden. Het is dus niet nodig dat hier in te
voegen, omdat iedereen begrijpen zal, dat de leerling onze bevrij-
ding van het hoogste hvaad en het toebrengen van het hoogste
goed, door de vergeving der zonden en de eeuwige gerechtigheid en
zaligheid verstaat, naast de verdienende oorzaak daarvan, welke is
de eeuwige gerechtigheid van de Middelaar, die wij deelachtig
gemaakt worden door een onmiddellijke, rechtstreekse en vooraÊ
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gaande toerekening daarvan aan ons, als de grond en het funda-
ment, waarop ons deelgenootschap aan de vergeving der zonden en

de zaligheid alleen is steunende, en door welke wij zulk een recht en

macht onwangen tot beide, dat het nooit verworpen of bij de

Rechter in bedenking gebracht zal worden. Dus ziet uw christen-
aandacht, dat onze Catechismus ons opgeeft het voorwerp van de

geloofsverzekerdheid, ofvan het zeker vertrouwen, dat in het geloof
is, zoals dat in het Evangelie, welks inhoud wij gezien hebben,

gevonden wordt.
Ti:n ttpeedc. Dit voorwerp komt nu in een nadere overweging, in
deszelfs berekking tot degene, die gelooft, namelijk dat al die
uteldadzn, die God door het Euangelie bekend maakt en daarin belooft
en schenht, niet alhm aan anderen beloofd en geschonhen utorden,

maar ooh aan de persoon in het bijzondzr uoor zich beloofd, en aan

God(nierzullen worden, maar) geschonhen uordtof zij.
In het algemeen moeten wij dit zeer nauwkeurig in acht nemen, in
de eerste phaÍs, omdat het schenken noodzakelijk voor het zeker

vertrouwen, dat het mij geschonken is, moet voorgaan; omdat
niemand iets kan aannemen, tenzij het hem gegevenis. In dc tweedz

pkax, om altijd vast te houden, dat de daedzijn voorwerp niet
maakt, maar als dadelijk daar zijnde veronderstelt. En waarlijk, het
brengt een nadelige verandering in de genadeleer, als men de

woorden van de Catechismus verandert en zegt, in plaats van

geschonhen zij, geschonken zullen worden.'S7'ant immers, worden
de weldaden pas na een daad gegeven, dan worden wij niet uit
genade zalig, maar uit de werken. In dz derde pkats, om nooit het
ingewrochte geloofvan zijn eigen toe-eigenende natuur te beroven,
welke hierin bestaat, dat het de belofte Gods aanneemt en zich in
het bijzonder toe-eigent of eigen maakt. Zndra men het geloof
hiervan ontbloot, zo houdt men niets over, dat beter is dan het
geloof der duivelen, en de mens zweeft in de lucht heen, als een

meteoor, die door alle wind ginds en weder bewogen wordt.
In het bijzondea hoe deze woorden: niet alleen aan anderen, mnar
ook aan mij geschonhen zij,verxaan moeten worden, is zo duidelijk
niet, vooral niet voor het ongeheiligde verstand, dat de verborgen-
heid des geloofs niet verstaan noch begrijpen kan. Dus is het,
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omdat Gods \Woord dit zo duidelijk leert, dat men het niet
tegenspreken kan, dat men verscheidene samenstelsels verzonnen
heeft, om aan de ene zijde aan Gods'l?'oord te voldoen, en aan de

andere zijde dat met de angsten en beroeringen, die in velen
gevonden worden, te doen overeenstemmen. '\íij zullen u de

wegen, die men inslaat, voorstellen en het oprechte gevoelen der
hervormers opgeven.

Zo zijn er de papisten, die zo geheel van God verlaten zijn, datze de

kracht Gods en de werking des Geestes in en door het'Woord van
de belofte van het Evangelie niet kennende, menen, dat wij niet
kunnen weten, dat de vergeving van zonden, de eeuwige gerechtig-
heid en zaligheid ons van God geschonken zijn, dan door een

bijzondere openbaringvan God, welke in het'Woord niet tevinden
zijnde, na Í ze menen, op een bijzondere wijze door God moet
bekendgemaakt worden. Dit is het waar wij ons tegen moeten
verzetten, gelijk al de hervormers van zulke lasteringen onze leer

gezuiverd hebben. Vij hebben boven het geschrevene niets nodig,
wij hebben het'l?'oord beide van de profeten en apostelen, dit is

zeer vast, hierop alleen gronden wij ons, en door dit, als het organon

of uehiculumvan de Heilige Geest, onwangen r',r/ij de onmiddellijke
invloeiing vanZ\n Goddelijke kracht in onze ziel.
De remonstranten, diewij uit ons midden geworpen hebben, omdat
ze niet van ons waren, alsmede de drijvers van de algemene genade

die, helaas, onder ons schuilen, hebben een leerstelsel zo samenge-

steld, dat dit zekere vertrourvven, dat al die weldaden niet alleen aan

anderen, maar ook aan mij geschonken zijn, door onze natuur-
krachten kan verworven worden; aangezienze stellen, dat Christus,
volgens de wil des Vaders, niet meer voor de een dan voor de ander
gestorven is, en ook de zaligheid voor al Adams nakomelingen
evenzeer verworven heeft, om hun, op hun geloven daarvan en na

zich te hebben bekeerd, geschonken te worden. Maar dit is niet de

knoop van zwarigheid tegen de bijzondere enverzekerde toe-eigening
van het geloof op te lossen, maar door te hakken, en met het
ongerijmdste stelsel van het Evangelie de wereld te bedriegen.
Ikvind, dat er enigen onder ons zln, dieboven anderen menen, dat
ze het geloof van de hervormers verstaan en voorstaan; die zo
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duidelijk als de dag tonen, dat ze de hele zaak niet verstaan' en maar

alleen een gedachte van een oud godzalig leraar l<waliik gebruiken.

Deze van het geloof sprckcntlc, beschrijft het aldus: 'Het geloof is

niet alleen een uonr waarachtig houden uan Gods \Yoord, maar dat

zich toepassen, met uerzehering, indicn men zich naar Christus' raad

aanstelt, dat men behoudzn zal wordcn, cn daarop een uítst uoornernen

om Christus bouen alle dingen tc zoehen; dit is in de Zoon gelouen.'

Elders drukt hij zich aldus uit: 'het gclooJ'moct deze sluitredcn

oprnaken; allen, die harteh'jh berouw uan hun ztndcn hebben, d-eze

begeren te uerlaten en hun uerzoening in Chrisns zochen, en die zich

beheren en uermoeid tot Chrisns homen, die zijn dc zonden rcherlijk
uergeuen.'

Mijn geliefden, dieop dez'ewijzehun gedachten schikkcn, en in het

zakelijke een dergelijke beschrijving geven, tonen zecr duidcli,ik,

datze de Catechismus niet verstaan. \íant ten eerstc ziet u, datze
stellen, dat onze aandacht eerst zijn moet oP hetgeen wij dadelijk in

ons hebben en bespeuren, en dat het hebben en bespeuren van die

gesteldheid ons die verzekering of vrijmoedigheid geeft, dat wij de

vergeving der zonde, de eeuwige gerechtigheid en zaligheid mogen

aanvaarden; en het is uit deze gronden, dat men de arme mensen

aandrijft om in zichzelf steeds na te gaan, of ze wel die hoedanighe-

den bezitten, die hun een gePast aoorwerP voor de genade maken,

daar niets in ons ons gepast daarvoor maakt, dan dat wij verloren

nakomelingen van Adam zijn. Nu, de hele verzekering' \ry'aarvan

gewag gemaakt wordt in dit antwoord, is niet steunende op iets wat

in ons is, maar op Gods geschenk van alles aan ons, die niets

hebben, in het Evangelie. Dit is zo duidelijk, dat wij het niet

behoeven te bevestigen.

Ti:n tweede ziet u, hoe zeer gemakkelijk zulke mensen, die maar

enige aandoeningen door wettische benauwdheid hebben, kunnen

opklimmen, zonder het zeher uertroutt)en, dat God de Heilige Geest

werkt, door een beredeneerd geloofuitde natuur, zo ze menen, tot de

grootste top van verzekering; hewelk geen der hervormers ooit
gesteld heeft.

Ten dzrde, hierop is gegrond het verdrietige, en de vrije genade

nadelige stelsel van dingen, die ak uoorbereidingen opgegeuen wor-
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d.en, opdat na die alh het geloof geestelijk in ons ltart geuormd zou
tuordcn. Daarbij komt, tenslotte, dat hoewel wij al de genoemde
dingen voor geloofswerlzaamheden houden, deze nier voorberei-
dend zijn tot het geestelijkvormen van het geloo{, maar uiwloeisels
van een gwormd geloof,
Nu zult u zeggen: hoe moeten wij die woorden van de Catechismus
dan verstaan, waarin het voorwerp des geloofs, in deszelfs nadere
betrekking tot ons, zo voorgesteld wordt, dat niet alleen aan
andzren, maar ooh aan mij geschonhen zij; enhoe kan dit met de leer
der bijzondere genade overeengebracht worden? Mijn geliefden,
hetgeen wij overdacht hebben, willen wij u gaarne meedelen; zo u
iets beters hebt, voeg het er bij, het zal my aangenaam zijn.
Ten eerste, wij verstaan het schenhen, aanbiedznof geuen, met deze
bepaling, dat de dingen, die dus aangeboden zijn, ons waarlijkvan
God geschonken en gegeven zijn in de beloftevan het Evangelie, en
menen, datdezedrie woorden, hoewel verscheiden in klank, een en
hetzelfde betekenen. In dit opzicht wordt de hele zaligheid, die
God schenkt aan ons arme zondaars, die niets dan hel en verdoeme-
nis waard zijn, en die niets hebben of doen kunnen om die zaligheid
te verkrijgen) een gave genoemd, die God ons in het Evangelie
voorstelt, aanbiedt en schenkt uit vrije genade.
7bn tueede, gelijk de roeping overal, waar het Evangelie gepredikt
wordt, tweeërlei onderscheiden wordt, in een algemene en in een

bijzondere en krachtdaàige, zn moet ook het schenken, geven of
aanbieden van de vergeving der zonden, de eeuwige gerechtigheid
en zaligheid tweeërlei aangemerkt worden; ofmeer in het algemeen
of meer in het bijzonder.
Tbn derde, de algemene aanbieding (net als de algemene roeping) of
het schenken van Christus wordt allen, waar het Evangelie verkon-
digd wordt, gedaan, opdat zij zichdaarvan bedienen zouden, en de
gave Gods aannemen, en het zegel zefien op Gods getuigenis, dat
Hij waarachtig is. Hoewel nu dit een recht geeft om de weldaad, die
God aanbiedt of schenkt, voor zich in het bijzonder te omhelzen,
en het oordeel veÍzwaaÍt, als wij het niet doen, nochtans zijn wij zo
zorgeloos, goddeloos, blind en ongevoelig, dat wij dit verwaarlo-
zen, en niet de minste acht daarop geven, noch geven kunnen;
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aangezien wry zo geheel dood in de zonden zijn, dat wij geen besef

hebben, noch van onze rampzaligheid, waarin wij gcdompeld zijn,
noch van de zaligheid, die ons om niet geschonken ofaangcboden
wordt.
Ten uierdz, de Heilige Geest, als het Hem behaagt, werkt alzo, ditt
Hij dat aanbod, henryelk in het algemeen gedaan wordr, door
deszelfs onmiddellijke, krachtdadige en onwederstandelijkc wcr-
king zo doet indringen in onze harten, met Goddelijkc overtuiging,
dat wij overtuigd worden, dat datgene, wat God in het algemecn

aanbiedt aan anderen, Hij dat alles om niet ons voor onszelf in het

bijzonder aanbiedt en schenkt.
Dit is in het kort, wat de grote Calvijn, Institutie, boek 3, hoofdstuk
2, afdeling 6, 7, ons leert. En dus kunt u zien, dat het de

onmiddellijke indringing van het onwederstandelijke licht en de

kracht van de Heilige Geest in onze harten is waardoor datgene,

wat in het algemeen lag, bijzonder voor ons gemaakt wordt, en dat
niets in ons ons aanmoedigt de belofte ons in het bijzonder toe te

passen, maar dat al ons recht en onze vrijmoedigheid gegrond is
buiten ons, op het aanbod henryelk de Heilige Geest, als Gods stem,

in het bijzonder tot ons in onze ziel zo inspreekt, niet door
onmiddellijke openbaring, maar áoor Zijn onmiddellijke stem of
kracht bij en in het Evangelie, waardoor Hij dat'S7'oord zo doet
indringen, dat wij begrijpen en overtuigd worden, dat God ons al

die weldaden schenkt; en naarmate dat de Heilige Geest dus in en

door het Evangelie tot onze ziel spreekt, naarmate daarvan is het,

dat dezezaakduidelijk of minder duidelijk voor ons gemoed is. 
.!7.ij

kunnen niet duidelijker, watwij hierover gevoelen, meedelen; hebt
u iets duidelijker, u zult er ons een dienst mee doen door het ons

mee re delen, omdat wij dtijd zoeken de waarheid op te volgen, wie
het ons ook toont.
De geloofsdaad omtrent dit voorwelp wordt ons als volgt beschreven:

Op zichzelf, als een zeker uertrou.wen. Omdat wij getoond hebben

in het voorgaande, dat de woorden, die de Heilige Geest gebruikt
om het geloof der uiwerkorenen uit te drukken, te kennen geven

een overtuiging van de waarachtigheid van de zaak, die wij geloven,

zo zal het onnodigzijn dat hier te herhalen.
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U kunt goed begrijpen, dat de Heilige Geest in het aanbod van het
Evangelie sprekende ror onze ziel, en ons overtuigende door
Goddelijk licht, dat Christus Zelf en de hele zaligheid met Hem
tegelijk ons van God geschonken wordr, dan ook het geloofi, als met
volle zeilen voor de wind, zo voortgedreven wordt tot de omhelzing
van Christus en de hele zaligheid met en in Hem, voor zichzelf in
het bijzonder, dat het niet twijfelt, of God zal alles, war Hij als de
'Sl'aarachtige belooft en aanbiedt, meedelen. Dit is dat zekere
geloofsvertrouwen, \ryaarvan hier gesproken wordt, het',arelk al de
hervormers met de grootsre eenstemmigheid hebben aangemerkt
als tot het wezen des geloofs behorende.
U ziet, dat de Catechismus niet spreekt van de inkerende verzeke-
ring, maar van de uitgaande verzekering. Beide hebben wij in de
Eigenrchappen des Geloof verHaard, hetwelk u, met enige verande-
ring van deze en gene uitdrukkingen, overeenkomstig met deze
verhandeling, hier kunt en moet bijvoegen. Zie ook hetgeen de
weleerwaarde heer Holtius na die tijd over de uitgaande en
inkerende verzekering geschreven heeft in zijn Godgeleerde Wrhan-
dtling ouer bet Oprecht Geloof en in zijn Wrhandzling ouer de
rechtuaardigmahing door het geloof, in hetwelk alles, als met de leer
der hervorming overeenkomstig, en met Gods \íoord en de
bevinding der heiligen, wij berusten.
U moet met mij aanmerken, dat gelijk kennis en roestemmin gzich
inmengen in dit verzekerd vertrouwen, omgekeerd dit vertrouwen
zich ook in de kennis en het roesremmen des geloofs zo inmengt,
dat die niet zijn zonder deze.

Eindelijk, u moer aanmerken, dat dit uitgaand verzekerd geloofs-
vertrouwen zijn trappen van volmaaktheid heeft in de dadelijke
werkzaamheid van die, hoewel het volmaakt ten aanzien van
deszelfs hebbelijkheid in de uiwerkorenen door de Heilige Geest
gewerkt wordt. Het is dus in de een sterker, in de ander zwakker;
ook in dezelfcle onderwerpen somdjds zwakker, somtijds sterker,
door de aanvallen van de satan en van het ongeloof, henarelk nog in
de meest gevorderden overblijft, en omdar dat Goddelijk licht des

Heiligen Geestes, in en door het Evangelie, in de ziel met dezelfcle
kracht en overtuigende helderheid niet instraalt.
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Verder durven wij ons niet uitlaten, omdat onze verklaring intussen

zo uitgedijd is. W beklagen de ongelukkige gesteldheid van de

tijd, die wij beleven, dat dit voorname stuk van onze godsdienst,

dat in zichzelf zo duidelijk is, zo donker gemaakt wordt door al de

verschillen, die er over vallen, dat eenvoudigen bijna niet weten wat
het geloof is, en dat in de gezelschappen van de godvruchtigen, die

vóór dezen tot onderlinge stichting waren, nu niet over de wissel-

valligheden, waaraan ze op de weg onderworpen zijn, gesproken
wordt, maar dat al de tijd in onnutte twistingen over het geloof
doorgebraót wordt.
Dit zekere vertrouwen spruit niet vanzelfop in onze ziel, noch door
de kracht van de vrije wil, noch door redenering, maar de Heilige
Geest werkt het in de harten der uiwerkorenen; gelijk wij dit met
opzet over 7nndag25 tonen zullen.
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10. Het voorwerp van het geloof

Van de aard en de natuur van het zaligmakend geloof gesproken
hebbende, moeten wij nu mer een woord van het uooruerp uan het
gehofspreken, aangezien er gevraagd wordt: Vat is nodig ie gelouen?
enzovoort. Onze godgeleerden houden in de nvee volgende vragen
met hun antwoorden deze orde, áat zij eerst onderzoeken, meer in
het algemeen, wat een christen nodig is te geloven in vraag 22 met
het anrwoord.
'S?'at de uraagbeveft:
Ten eerste. Om ons te doen zien, dat de geopenbaarde godsdienst
twee delen inhoudt; dingen, die wij geloven moeten, zowel als
dingen, die wij betrachten moeren. Allen, die onze diepe val in
Adam loochenen, en een naruurlijke godgeleerdheid zoeken in te
voeren, zï1n zner behendig bezig, om het geral van de dingen, die
geloofcl moeren worden, zeer klein re maken, en bij de mensen
groot op te geven van de onderlinge uerdraagzaamheid; maar het is
omdat zij wat vreemds hebben, en bevreesd zijn dat ze, zo men hun
dwaling aantastte, zij niet zouden kunnen verdragen worden, en
dus pogen ze de mensen te doen geloven, dar de zaken, die geloofd
moeten worden, geen invloed op de praktijk hebben.
Hiertoe verenigen zich socinianenen remonsftttnten; rrraaÍ is het niet
een schande voor onze kerk, datzy sociniaanrgezinde rernonttrdnten
als adders ,in haar eigen boezem koestert, die de gemeente in-
prenten, dat God haar niet uragen zal, wat zij gtloofd, rnaar wat zij
gedaan hebben? Zo dit doorgaat, dan hebben de turken en hei-
denen, die braaf hun best doen, evenveel kans om zaligrcworden,
als de christenen; dan is de uitnemendheid van Gods \Woord, boven
de heidense zedenkunde, weggenomen; en men heeft alleen God
boven de filosofen te danken, dat onze zedenkunde beter dan de
hunne beschreven is; en dus onwangr God voor Zijn bijbelwoord
geen meerder dank, dan die men de ene filosoof voor zijn beter
samenstel boven anderen geeft. Is dit niet gruwelijk? Mijn gelief-
den, er zijn stukken, die u geloven moer, en zo u ze niet gelooft, zo
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is al uw doen niets; 'want zondcr geloof is het onmogelijk Godz te

behagen'(Hebr. l1:6).
Tèn weedz. Om het voorwerp van het ingewrochte geloof nader

voor te stellen, en de leerling dienaangaande nader te onderrichten,
en veel wezenlijke zaken, van welker geloofskennis en werkzaam-
heid daaromtrent onze troost in leven en in sterven grotelijks
afhangt, te verhandelen. Tiouwens, wij kunnen nooit beter, noch
bekwamer, de aard en de natuur van het oprechte ingewrochte
geloof kennen, dan door een opmerkzame beschouwing van de

voorwerpen, omtrent welke de werkzame daden van het geloof
verkeren; aangezien het voorwerp de daden bepaalt, en, naar

deszelfs aard, de daden en werkzaamheden verricht en vordert. En
zo wij ons niet bedriegen, is het uit een verkeerd en verward begrip
van het voorwerp van het geloof, dat al de verderfelijke twistingen
over het geloofl, in deszelfs aard, natuur, daden en werkzaamheden
ontstaan, die gemakkelijk beslist konden worden, als men klaarder
en zuiverder gedachten had van het voorwerp van het geloof
Vij komen nu tot het zeer verstandig en gepast antwoord op de

vraag, daar de leerling meer in het algemeen ons de stukken, die wij
te geloven hebben, of het voorwerp, waaromtrent het ware
ingewrochte geloof zich in daden werkzaam vertoont, voorstelt.
Het is alles, wat God in ZijnVoord geopenbaard heef.Hetgeen wij
hierover altijd gedacht hebben, zullen wij u in enige stellingen
voordragen, om het anni'oord te verklaren, en ons mogelijk enig
licht bij de zaak te zetten.
Ten eerste.'lVij moeten hetvoorwerp, waaromtrent het ingewrochte
geloof zich dadelijk werkzaam vertoont, niet al te eng bepalen,

gelijk enigen doen; stellende, dat het geloof alleen werkzaam is

omtrent de Fleere Jezus Christus, zoals Hij van God in het
Evangelie voorgesteld wordt; als Die, Velke door Zyn dadelijke en

lijdelijke gehoorzaamheid aan Gods gerechtigheid voldaan heeft,

en Die ons van God tot een enige oorzaak van zaligheid in het
Evangelie aangeboden wordt. Dit wordt van velen, door gebrek aan

licht, als het enige voorwerp des geloofs gesteld, en al hun
omschrijvingen van het geloo(, en hun handelingen van mensen, in
wie Gods Geest zaligmakend werkt, worden volgens die al te enge
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bepaling van het voorwerp van het geloof ingericht, ror grore
verwarring en twisr in de gemeenten, gelijk nu enige tijd, sedert het
jaar 1740, de droevige ondervinding geleerd heeft. Zeer veel
oprechten worden door wargeesten, die zich op de troon zetren, en
uit de hoogte spreken van het geloofi, onder deze al re enge en
nauwe bepaling van het voorwerp geslingerd. De onderlinge liefde
en sdchting raakt uit de bijeenkomsren weg, en al wat men doer, is
over het geloof in deze al te enge en naurfi/e bepaling van deszelfs
voorwerp te twisten.
Mijn geliefclen, dit is een voorwerp van het geloof, maar niet het
enige. Het zou een afrvijking van onze leer zijn, om dat te stellen.
Onze Catechismus stelt duidelijk, dat alles, wat God ons in Zijn
rYoord geopenbaardheeft, het voorwerp is van dat oprechte geloof,
dat hij in het voorgaande antwoord beschreven had. Hoe durft men
van de Catechismusafwijken, het voorwerp tot het een ofander stuk
bepalende, daar de Catechismusleert, dat al de waarheden van Gods
\}(/'oord evenzeer het voorwerp van het geloofzijn, en evenzeer door
de werkzame daden, uir het ingewrochte geloof voorwloeiende,
geloofcl moeten worden? Onthoud dit, dan zult u zich niet laten
slingeren. Onthoud dit, dan zal, de twist ophouden. Onthoud dit,
dan zult u nooit bedroeven en pijnigen, die God niet bedroeven
wil; maar u zult leren met de verootmoedigde een woord ter rechter
tijd te spreken.
Tin tweedz. U moet altijd tussen het zaligmakendenhet rechnaardig-
mahend geloof ondzrscheid rnahen. Her ene is algemenet het andere
bepaaldcr; het ene heeft zijn naam, wegens deszelfs werkoorzaak,
God de Heilige Geesr, Die het in de harten der uiwerkorenen
werkt, en hen daardoor met Christus verenigt in hun krachtdadige
roeping, en ook wegens deszelfs algemene betrekking tot al de
zaligmakende waarheden van Gods \$?'oord, welke door licht des
Geestes aan de ziel geopenbaard worden, en u/aarmee het geloof,,
dat in de ziel gewerkr is, nadat zij lijdelijk onwangen heeft, naar de
aard der zaken, werkzaam wordt in daden, die zich naar buiten in
werkzaamheid openbaren. Het andere, namelijk het rechwaardig-
makend geloof, is omtrent een bijzonder stuk der zaligmakende
leer werkzaam, om als een instrumenr lijdelijk in de vierschaar van
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de consciëntie te horen en te onwangen des Geestes bekendmaking
van de dadelijke rechwaardigmaking in de vierschaar van God, en
die onwangen hebbende, dan in daden, overeenkomstig de ont-
vangen weldaad, werkzaam rc zyn, naar de maat en trap van dat
Goddelijk licht des Geestes, Die met onze Beest getuigt, en aan

onze geest openbaart, wat ons van God, zonder ons toedoen,
geschonken is. Dus hopen wij, dat u zien zult, hoe het zaligmakend
en het rechwaardigmakend geloofl, hoewel die beide één zijn in
wezen, nochtans als onbepaalder en bepaalder, onderscheid en zijn
in de voorwerpen en werkzame daden omtrent die voorwerpen. Tn
u hierop let, zal Gods'Woord u duidelijk zijn; en zo u daar niet op
letten wilt, zo zal een zeer groot gedeelte van Gods'Woord u altijd
een verzegeld boek zijn, en uw stelsel zal, zonder dit onderscheid,
nooit in staat zijn om de zegelen te openen.
Ten derd.e. 

.S7'ij 
moeten aantekenen, dat het voorwerp van het

geloof, zoals wij dat met onze Catechismus gesteld hebben, is of
woordzlijk of uezenlijh, midàzllijh en onmiddzllijh; namelijk het
beschreven -il7oord van God is het woordzlijhe en middellijhe
voorwerp van het geloof, zoals dat alles inhoudt, wat wij van God
geloven moet€n, en ons door dat.Woord als een middel bekendge-
maakt wordt; maar het uezenlijhe en onmiddellijkevoorwerp van
het geloof is Christus Zelf, en de Goddelijke dingen, door Gods
eigen licht in die woorden gezien en omhelsd. Dus ziet u, dat
zonder een midàcllijkvoorwerp het geloof niet bestaan kan; maar
dat het geloof niet eindigt in het middellijhe, maar dringt door het
midd.elhjke tot deszelfs onmidàzllijhvoorwerp door, dat, hoewel in
de middelen verborgen, onmiddellijk omhelzende, en zichvanzijn
zijde onmiddellijk met deszelfs onmiddellijk voorwerp vereni-
gende.
Tèn uierde. Al wat God geopenbaard heeft in Zijn 'W'oord, het
voorwerp des geloofs zijnde, zo moeten wij stellen, dat het
ingewrochte geloof werkzaam is omtrent elk van die waarheden,
overeenkomstig de aard en de naturen daarvan; hetwelk wij niet
beter beschrijven kunnen, dan door de geloofsbeschrijving van de
'Westminsterse 

godgeleerden u ten volle mede te delen, waarin u
zult zien, én dz geloofhebbelijhheid of het ingewrocht geloof,
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waardoor wij geloven, én dz daden daaruit voorwloeiende. En ik
durf zeggen, dat dee de beste en volledigste beschrijving van het
geloof is, die ik ooit gevonden heb.
'Westminsterse Belijdenis, hoofclstuk 14, van het zaligmakende
geloofl, artikel l. De genade des geloofs , waard.oor de uituerhorenen

behutaam gernaakt zijn, om te geloven tot zaligheid hunner zielen (a) ,

is het werh aan de Geest uan Christus in hun harten (b), en wordt
gemeenlijk gewerht door dz dienst des Voords (c), door hetuelh, gelijh
ooh door dz bediening der sAcramenten en het gebed, hetzelae aanrxast
en uersterht wordt (d).
(a)Hebreeën I l:39. (b)2Korinthe4:13;Efeze I:17-19 en2:8. (c)

Romeinen 10:14, 17. (d) | Petrus 2:2; Handelingen 20:32;
Romeinen 4:11; Lukas l7:5.

Artikel 2. Door dit geloof gelooft een christen waaracbtig te zijn al
uat in het'Woord geopenbaard is, wegens dz autoriteit uan God Zelf,
in dat Voord sprehendt (^), en handth uerscheidcnlijh naar gelegen-

heid uan wat ieder bijzondzr gedeehe uan ltetzelue aeraat; gehoor-
zaamheid betonendz aan de geboden (b), beuende uoor de dreigernen-
ten (c), en omltelzende dz belofien GoA uan dit en het toehomende

leuen(d). Maar de uoornaamste werhznamheid uan hetzaligmahende
geloof is het ontaangen of aannemen, omhelzen en uertrouraen, op

Christus allzen, tot rechtuaardigmaking heiligmaking en het eeuruige

leuen, uit kracht aan het uerbond dzr genadc (e).

(a) Johannes 4:42; I Thessalonicenzen 2:13; I Johannes 5:10;
Handelingen 24:14. (á) Romeinen 16:26. (c) Jesaja 6622. (d)
Hebreeën l1:13. (e)Johannes 1:12; Handelingen l6:31; Galaten
2: l6; Handelingen I 5: I 1.

Artikel 3: Dit geloofis ondcrscheidzn in trappen, rutah ofsterh (e), het
mag dihwijk op uelzrlei rnanieren besprongen en uerzwaht wordzn,
rnaar het krijgt nochtans dz ouerwinning (b), optuassende in uelen

(juist niet in allen) tot een uolle uerzeherdheid, door Christus (c), IVelhe

is beide de Auteur en Volmaher onzes geloofi (d).
(a) Hebreeën 5:I3, 14; Romeinen 4:19,20; Matthei.is 6:30 en
8:10. (b) Lukas 22:3I, 32; Efeze 6:16; I Johannes 5:4, 5 (c)

Hebreeën 6:ll,12 en 10222; Kolossenzen2:2. (d)F{,.ebreeën I2.2.
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Hier hebt u alles, wat nodig is, om de aard en de natuur van het
geloof te kunnen begrijpen.
U hebt de ingewrochte hebbelijhheid, welke in één punt des tijds
door de Heilige Geest gewerkt wordt: Het geloof
U hebt de oorzahen, zowel de bekngrijks,re de Geest van Christus,
als de instru.mentele het'Woord, en de onderhoudcnde het'W'oord,
de sacramenten, en het gebed.

U hebt het uoorwerp:her ganseVoord Gods.

De daden of tuerhzaamhedenvan dat ingewrochte geloof,, omtrent
elk deel: meer in het algemeen, en in het bijzonder. In het
algemeen, de gebofun gehoorzamende, aoor dz dreigementen beuende,

dz belofien omhelzendc.In het bijzonder, Christus tot rechwaardig-
making en heiligmal<rng onnangende, a*nnemendz, omhelz,ende en

op Hem tot zaligheid uertouuende, uit luacht van het verbond der

genade.

U hebt hetfundament,waarop al de werkzame daden rusten: Gods

gezag, Zelf in dat\Yoord sprekendz.

U hebt een vertoog: hoe dat gelooí dat ten aanzien van deszelfs

naruur in een punt des tijds volmaakt gewerkt wordt, zijn nappen

aan uolmaahtheid in desze$ werhzaamhedzn heefi, zijnde in som-
migen zwah, in anderen sterk; nochtans zo, dat het aangroeiende is

tot deszelfs meerdere en meerdere volmaaktheid. Korter beschrij-
ven zij het geloofl, hemelk de Heilige Geest in onze harten werkt,
en waarmee Hij ons met Christus verenigt, in onze krachtdadige
roeping, als zij in de Catechismus laten antwoorden, dat het een

uerh uan Gods Geest is, uaardoor Hij, ons uan onze zondz en elhnde
ouertuigendz, ons uerstand in de kennis uan Christus uerlichtundz, en

onze util uernieuwende, ons ouerreedt (door Zijn l<rachtdadige

werking in ons) en ons behtaaam maaht om Jezus Cltristus, ons

urijelijk in het Euangelie aangebodzn, aan te nernen. Nog korter (ten
opzichte van de voornaamste daad) in het annvoord op vraag 83.
Het geloofinJezus Christus is een zaligmahende genade, utaardoor utij
Hem aannemen, en oP Hem alleen tot zaligheid steunen, zodat Hij ons

in het Euangelie aangeboden utordt,

Gods 'Woord van een wijde uitgesuektheid zijnde, zo zegr de

leerling meer in het bijznnder dat de voorname inhoud daarvan
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samengevat is, als in een kort begrip, in de artikelen van ons
algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Tbn eerste. U moet niet denken, dat deze korte Geloofsbelijdenis
door de apostelen opgesteld is, gelijk sommigen menen. Dat is heel
onwaarschijnlijk, gelijk uit de schrijvers over de historie van deze
Belijdenis genoegzaam op te maken is.

Ti:n tuteede.lJ moer niet denken, dat het alles in deze vorm, waarin
wij het nu hebben, tegelijk opgesteld en openlijk beleden is. De
kerk heeft alles, wat daarin is, altijd geloofcl; maar bij de opkomsr
van dwalingen is dan dit en dan dat artikel daar bijgevoegd, om de
ware en rechtzinnige kerk van de ketters te onderscheiden; gelijk
wij tonen zullen, twanneer wij de artikelen in het bijzonder
verklaren zullen.
Ti:n derde. U moet ook niet menen, dat alle stukken, die wij geloven
moeten, uitdrukkelijk hierin beleden worden; gelijk een ieder uit
het lezen lichtelijk bemerken zal.
Ti:n uierdz.Datzenochtans behelst de voornaamste waarheden van
Gods \Woord, en dat wij, voor zover het uit Gods'Woord ontleend
is, verplicht zijn met elkaar dit formulier te houden, met elkaar deze
zaken te belijden, om dus met elkaar, op goede gronden, een
christelijke gemeenschap te kunnen houden en oefenen.
In het bijzonder wordt de Belijdenis zelf opgegeven, in het
ant',noord op v r aag 23 . | . I h ge lo of in G o d den Vader dz n Alm a c h ti ge,

Schepper des herneb en der aarde. 2. En in Jezus Chrisnt Zijn
enigeboren Zoon, onzen Heere;3. Die onnangen is aan den Heiligm
Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. Die geledzn heefi ondtr Pontius
Pikat is gehruisigd, gestoruen en begraaen, nedzrgedaald ter helle;5.
Tèn dzrdzn dage tuederorn opgestaan uan de doden;6. opgeuaren ten
hemel, zinendz ter rechterhand Gods dzs almachtigen Vaders; 7.
uanwaar Hij homen zal om te oordzlen fu leuendcn en dz doden. S. Ih
geloof in den Heiligen Geest. 9. Ih gehof een heilige, algemene

Chrisulijke Kerh; dc gemeenschap dzr heiligen; 10. uergeuing der
zondzn; ll. uederopstanding dzs uhses; 12. en een eeuwig leuen.

Tbepassing

Zoveelhebben wij nodig geacht om van het geloof te spreken, niet
alsof het niet duidelijk was, waarin het bestaat, o nee, dat is een-

voudig een ATnen zeggen; maar, omdat onstandvastige en heers-

zuchtige geesten deze stof zo ingewikkeld gemaakt hebben, met
hun onverstaanbare en met veel gedeelten van Gods 'Woord

strijdende bepalingen, zo zljn wij genoodzaakt geworden, de zaak

uit zijn eerste beginselen op te geven, en u, zo wij hopen en

vertrouwen, een goed samenstel te geven, met zichzelf en met al de

gedeelten van Gods'Woord zo overeenkomende, dat er niet de
minste zaak is, of ze kan tot het geloof (zoals dat met alle gedeelten

van Gods'Woord, overeenkomstig de inhoud daarvan, werkzaam
is) gebracht worden. Enza u er deze nuttigheid van onwangt, om
beter van de aard, de natuur, werkzaamheden, eigenschappen en

gevolgen van het geloof te denken, en te spreken, en uzelf en

anderen evangelisch te besturen, zo achten wij onze arbeid in dezen

dubbel betaald.
Bijzondere toepassingen van alles is een noodzakelijk stuk; wij
hebben die in het prediken bij elk stuk gegeven, gelijk gij weet,
maar durven ons daar nu niet over uitlaten, aangezien wij niets
kunnen voortbrengen tot overtuiging, besturing, vertroosting en

vermaning, of wij hebben het reeds gezegd; en u kunt het dles in
het A.B.C. en de Eigenschappm des Geloof vinden. 'líij bidden u
maar alleen, dat u bij elk stuk van de verklaring wilt blijven staan,

en daarmee naar binnen keren; en wij twijfelen geenszins, of u zult
kunnen opmaken, of u het geloofhebt of mist. God geve u daartoe
een rijke mate van Zijn Geest. Amen.

Gode alleen zij de eer
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