
 



 



 
 

    DJK commentaar : Hoewel ik veel achting heb voor dominee Du Marchie V, gebiedt de eerlijkheid mij toch  

    een kanttekening te maken bij sommige van zijn uitspraken. Hij noemt bijvoorbeeld een uitspraak van ds. J. 

    Fraanje, over dat ds. J.P. Paauwe de wedergeboorte té laat en de rechtvaardigmaking in zijn leer té vroeg gesteld 

    zou hebben. Niets is minder waar dan dat! Dominee Paauwe leerde in lijn van de reformatie de rechtvaardig-         

    making bij de inhoud van HC zondag 7, met de wedergeboorte die daaraan verbonden is. Bij HC zondag 23 

    heeft de verloste zondaar nader licht over zijn verlossing ontvangen door opwas in zijn geschonken geloof. Het             

    gaat nu even niet om de zielsbevindelijke kennis van voornoemde voorgangers, maar op dit punt, en in deze           

    leerstellingen was ds. Paauwe zuiverder dan ds. Fraanje en ds. Du Marchie Van Voorthuysen, die de rechtvaar- 

    digmaking pas bij het geloof van Abraham op de berg Moria stelden, om even in termen van het Oude Testa- 

    ment te mogen spreken. Dominee Veenendaal maakte deze fout bijvoorbeeld ook omtrent het geloof van de 

    Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Ik heb hem daar weleens over gesproken. Christus had Zich aan haar ziel 

    geopenbaard als de Messias Die komen zou, en als de Christus der Schriften. Dat blijkt namelijk uit haar getui- 

    genis: “Zie hier een Mens die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus….??” De apostel Johannes 

    betuigt van dit geloof in zijn eerste zendbrief het volgende: Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de            

    Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief  

    dengene, die uit Hem geboren is, 1 Joh. 5 vers 1. Toch hield dominee Veenendaal stug vol dat deze vrouw 

    met een geopenbaarde Christus nog de dood in moest, wilde het wel zijn voor de eeuwigheid. Werkelijk   

    ongehoord! Zie daar in korte bewoordingen de dwaling waar ds. Fraanje en ds. Du Marchie V. helaas ook mee   

    besmet waren. Ik acht hen vele malen hoger en wijzer dan mezelf, maar ik blijf erbij dat ds. Paauwe in zijn leer   

    meer vanuit de zuivere lijn der reformatie leerde dan de voornoemde twee leraren. 

 

    Calvijn leerde dat de wedergeboorte in engere zin de rechtvaardigmaking is, c.q. het opkomen (na de onder- 

    gang) uit het badwater der wedergeboorte door de Geest van Christus, Kol. 2:10-12, Rom. 6:3-8. De weder- 

    geboorte in bredere zin is de voortgaande bekering. Dat is de inhoud van HC zondag 33, ofwel de afbraak 

    van de oude mens, en de opwas van de nieuwe mens. “Hij moet wassen, ik minder worden.” 

 

    In het vroegere gezelschapsleven bezigde men veel van dit soort kromme on-Bijbelse uitspraken. Hierbij wil 

    ik ook opmerken dat in die tijd met een openbaring van Christus veelal een heenwijzing naar de mogelijkheid 

    tot zalig worden werd bedoeld. Dit is een beschouwelijk zien van Christus buiten de weg van Gods heilige  

    recht om, waarin de ziel nog niet verloren is gegaan voor God. Dit zien op Christus kan wel liefelijk zijn  

    maar hier wordt de vrede met God nog niet gesmaakt omdat de zondaar nog niet alles verkocht heeft met  

    de koopman van schone paarlen, om vervolgens die Parel van grote waarde te kunnen kopen op de markt  

    van vrije genade. Dit is een beschouwelijk zien vanuit het diensthuis der zonden. Het Lam wordt dan zeer 

    begeerd, maar moet nog geslacht, en gegeten worden. Dat was bij de Samaritaanse vrouw echter niet het geval! 

     

    Lees hier wat de kanttekenaren opmerken over de wedergeboorte: In Welken ook gij zijt, nadat gij het  

    Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt    

    Verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing,  

    Tot Prijs Zijner heerlijkheid, Efeze 1 vers 13-14. 

 

   46) verzegeld geworden 

   Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften verzegelde brieven    

   plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. De beloften van de vergeving   

   onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie,  

   en worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de   

   wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begaaft en daarop drukt, als  

   wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijne beloften, 2 Cor.1:21,22    

   en 2 Cor. 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij   

   ook God als onzen Vader durven aanroepen, Rom. 8:15; Gal. 4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid  

   Gods; Rom. 5:2, en Rom. 8:38,39. 


