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Voorwoord bij de samenvatting.

Het aardige van een voorwoord is dat men dit achteraf schrijft. Het betekent dat deze
samenvatting van de Institutie van Calvijn gereed is om gelezen te worden. Dr. L. Praamsma
noemt de Institutie ‘hét boek van de reformatie.’ Een boek dus waar we niet gemakkelijk
omheen kunnen als reformatorische christenen.

De Institutie die wij nu met name in ons vaderland kennen, is een vertaling van de laatste
uitgave in 1559 en is dikker van formaat dan de eerste uitgave in 1536. De eerste uitgave
was een handig zakformaat. De uitgave die wij nu kennen, telt ruim 1500 bladzijden en
wordt doorgaans in 2 of 3 delen uitgegeven. Calvijn heeft namelijk zijn Institutie in de loop
van de tijd uitgebreid met een flink aantal toevoegingen van zijn verweer tegen allerlei
dwalingen ontrent de leer, die telkens de kop opstaken. Zo breidde hij vermoedelijk de leer
over de kinderdoop uit vanwege de Wederdopers. Dat maakte het werk steeds
omvangrijker en zo’n omvangrijk werk leest een gemiddeld kerklid niet zo gauw. Het is door
deze omvang meer een werk voor theologen van naam geworden dan voor de gewone man
of vrouw. Een leek heeft de Institutie soms in de kast staan en de 2 of 3 delen fungeren op
zijn best als naslagwerk of men leest hooguit bepaalde gedeelten. Te denken valt aan de
verkiezing en kinderdoop.

Zelf was ik ook bang dat het met mij die kant op zou gaan en om die reden stelde ik de
aankoop van de Institutie telkens uit. Daar de Institutie van Calvijn door veel predikanten
kerkbreed geprezen wordt, besloot ik de Institutie toch maar aan te schaffen. Ik deed dit
aarzelend en ook nog eens voor een zacht prijsje van 25 euro bij een tweedehands
boekenverkoop. Nadat deze uitgave van de Institutie een jaar lang bijna geheel ongelezen in
de kast had gestaan, besloot ik om het boek te gaan lezen en samen te vatten. Ik maakte een
plan van aanpak en besloot elke week minimaal 10 bladzijden te lezen en samen te vatten.
In mijn geval betekende dit dat ik deze klus, ruim 1500 bladzijden samenvatten, in 3 jaar
geklaard kon hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Ik werkte zo nauwkeurig mogelijk omdat ik er
rekening mee hield dat ik het nog eens zou willen uitgeven.

Deze samenvatting heb ik gemaakt voor de leek, die de Institutie wel in de kast heeft staan
maar de hoeveelheid niet behappen kan. Ik realiseer mij dat kenners van de Institutie van
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Calvijn wellicht hier en daar mankementen zullen aantreffen. Dat neemt niet weg dat ik
getracht heb de Institutie zoveel mogelijk recht te doen. Ondanks deze nauwkeurigheid blijft
staan dat een samenvatting nooit en te nimmer de volledige uitgave van de Institutie kan en
mag vervangen. De samenvatting kan wel als een klein opstapje fungeren naar de volledige
uitgave van de Institutie zelf.

Tot slot is het mijn wens dat deze samenvatting voor de lezer tot zegen mag zijn.

Hans Reinders,
Waarde.
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Aan de zeer edele koning Frans,

Deze brief schrijf ik aan u om u duidelijk te maken wat wij leren, daar velen ons
beschuldigen van oproer. Ik wil bovendien het Franse volk dienen en opvoeden in de ware
dienst aan God. Er zijn veel mensen onder het Franse volk die hongeren en dorsten naar
Christus, maar zij hebben zo weinig kennis van Hem. Ook zijn er veel dwazen in uw rijk die
de zuivere leer verdraaien. Daarom meende ik u via dit schrijven op de hoogte te moeten
stellen wat precies de leer van de Bijbel inhoudt zodat u een beter oordeel krijgt over wat er
in uw rijk speelt.
Onze leer wordt namelijk dagelijks bij u gelasterd door mensen die zelf door oproer uw rijk
willen verstoren. Wij klagen over hen niet ten onrechte dat zij ons lasteren. Ze hebben het
ook op u en uw rijk gemunt. Zij willen namelijk niets anders dan de orde verstoren. Ook
willen ze alle rechtbanken afschaffen, de regeringen en staten uitroeien, de wetten
afschaffen en alle eigendommen en bezittingen vernietigen.
Daar onze zaak door dit soort mensen op een vreselijke wijze verdacht is gemaakt, wil ik u
via dit schrijven op de hoogte stellen van onze leer, zodat u hier op een rustige manier
kennis van kunt nemen. Ik schrijf dit overigens niet om weer vrijheid te ontvangen
zodat ik naar mijn vaderland kan terugkeren. Het gaat mij namelijk slechts om hen te
verdedigen die ware christenen zijn en behoren tot het rijk van Christus. Zij worden in uw rijk
vervolgd en uiteengescheurd.
De zaak van het koninkrijk van Christus staat er slecht voor in uw koninkrijk. Vele ware
christenen worden vervolgd, gedood of verbannen. Het gaat om Gods eer op aarde. Met
Gods eer is ook het rijk van Christus gemoeid. Dat moet ongeschonden blijven. Daar ligt dan
ook uw taak en roeping. Een ware koning is namelijk een dienaar van God. Een koning die
Gods eer niet op het oog heeft, is niet meer dan een aanvoerder van een roversbende.
Wij mogen dan mensjes zijn van lage komaf, zie daar niet op neer maar let veel liever op
onze voortreffelijke leer. Deze leer behoort boven al de heerlijkheid van de wereld verheven
te worden. Deze leer is namelijk niet van ons maar van God, die Zijn Zoon gezalfd heeft tot
Koning om van zee tot zee te heersen tot aan het einde van de aarde. Vele profeten hebben
van Zijn koninkrijk gesproken (Dan. 2:44; Jes. 11:4; Ps. 2:9). Wij zijn in onszelf zwak maar
worden door God ondersteund. Wij hebben water leren scheppen uit de Fontein van het
levende water.
Zij echter vallen ons aan dat wij hoogmoedig zouden zijn daar wij zeker zijn van het eeuwige
leven. Wij echter mogen roemen in de Heere en worden zo van al onze lege eigen roem
verlost. Verdrukt worden we omdat wij onze hoop vestigen op God. Door deze hoop worden
sommigen zelfs in de boeien geslagen. Anderen met roeden gegeseld. Weer anderen
worden verbannen of moeten vluchten…
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Edele koning, let eens op onze tegenpartij. Zij loochenen de ware godsdienst. Zij ontzetten
zich er niet over als de ware leer in het openbaar gelasterd wordt, mits men het primaat van
de Stoel van de Apostel maar erkent en het gezag van de heilige Moeder, de Kerk. Zij strijden
voor de mis, het vagevuur en de bedevaarten. Waarom doen zij dat? Omdat de buik hun
God is en de keuken hun godsdienst.
Wij zouden een nieuwe leer verkondigen, volgens hen. Echter voor hen is onze leer nieuw,
daar zij de ware leer begraven hebben. De redevoering van Paulus dat Christus gestorven is
voor onze zonden en opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking, is toch de oude leer van de
Bijbel (Rom. 4:25)! Volgens hen zou ons Evangelie niet bevestigd zijn door wondertekenen.
Maar draaien zij de zaak nu niet om? De tekenen zijn zegelen van de ware leer maar eerst zal
men moeten onderzoeken of de leer waar is. Ook de satan kan tekenen geven. De
Donatisten gingen er ook prat op dat hun leer werd bevestigd door wondertekenen. De
Egyptenaren verrichtten ook wonderen en Paulus wijst ons er waarschuwend op dat het rijk
van de antichrist vergezeld zal gaan met wondertekenen (2 Thess. 2:9).
Zij beroepen zich op de vaderen van de Oude Kerk. Maar dit doen zij geheel ten onrechte. Zij
halen uit het goud van de ware leer van de Oude Kerk de drek van de dwaling naar boven.
Wij zouden verachters zijn van de leer van de vaderen. Wij echter weten maar al te goed dat
alleen Christus onze Heerser is, en daarom bedienen wij ons van de vaderen maar wij laten
ons niet door hen overheersen. Alleen Christus willen wij volkomen gehoorzamen, zoals de
Schrift ons dat leert (1 Kor. 3:21-23).
Wij zouden de oude palen van de vaderen verzetten, waar Salomo voor gewaarschuwd heeft
(Spr. 22:28). Dit is in het geheel niet waar. Juist zij hebben de oude palen van de vaderen
verzet. Ik wil een paar voorbeelden geven. Zo heeft een vader van de Oude Kerk gezegd dat
hij gerust vlees eet omdat hij een christen is. Zij overschrijden deze palen als zij iemand in de
ban doen die tijdens het veertig dagen vasten vlees heeft geproefd. Een andere vader van de
Oude Kerk heeft gezegd dat het een gruwel is om in een kerkgebouw een geschilderde
afbeelding van Jezus of een heilige te laten zien. Overigens is dit niet alleen uitgesproken
door deze ene kerkvader maar zelfs door een kerkelijke vergadering besloten. Zij hebben
echter deze palen zo ver verzet dat zij geen enkele hoek van de kerk overlaten die vrij is van
dit soort beeltenissen.
Wij ontkennen niet dat er een ware Kerk van Christus is. Volgens hen is deze zichtbaar en
verbonden met de Stoel van de Roomse Kerk. Wij echter beweren dat deze kerk zonder
zichtbare gedaante kan bestaan. Zij zeggen dat deze kerk met de vinger kan worden
aangewezen. Maar hoe vaak is het niet gebeurd dat de ware Kerk nauwelijks een zichtbare
gedaante had? Welke gedaante had de Kerk toen Elia klaagde dat hij alleen was
overgebleven (1 Kon. 9:11)? Toch kreeg Elia te horen dat er nog zevenduizend waren die hun
knie voor Baäl niet hadden gebogen.
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Kerkvader Hilarius heeft er in zijn dagen voor gewaarschuwd om het kerkgebouw en de
muren te vereren. De antichrist zou daar weleens zijn zetel kunnen vestigen. Hij zei dat hij
de bergen, bossen en kerkers voor veiliger hield. Want daar hadden de Profeten ook hun
verblijf en woonplaats als zij profeteerden. Weg daarom met die dwaze verering. God kan
namelijk ook de uitwendige gedaante van de Kerk voor het oog van de mensen wegnemen.
Hij alleen weet wie de Zijnen zijn (2 Tim. 2:19).
Zij beweren dat de paus, die de Apostolische Stoel bezit, en de geestelijken, die door hem
gezalfd zijn, niet kunnen dwalen. Hoezo? Omdat zij herders zijn? Waren Aäron en de
oudsten van Israël ook geen herders? Toch hebben Aäron en diens zonen, die tot priesters
waren aangesteld, gedwaald toen zij het gouden kalf maakten. Droegen de valse profeten,
die tegen Jeremia opstonden, ook niet de naam van de Kerk? Tegen deze profeten stelde
Jeremia dat de raad van de wijzen en de wet van de priesters zouden vergaan (Jer. 4:9). Was
het niet de Kerkvergadering van priesters, farizeeën en Schriftgeleerden die bijeenkwamen
om raad te houden om Christus te doden (Joh. 12:10)?
Wat betreft al de beroerten, deze zijn aangewakkerd door de satan. Men moet ze niet
toeschrijven aan onze leer. Het is een eigenschap van het Woord van God dat zodra het te
voorschijn treedt, de satan er op af komt om het te verstoren. Hij legt zich er op toe om het
zaad van het Woord dat gezaaid is onder de mensen met kracht uit te roeien.
Ten slotte wend ik mij tot U, o edele koning. Laat u toch niet overhalen door de valse
aanklachten tegen ons. Onze God wil geen onenigheid en wij evenmin. Het is algemeen
bekend dat wij God vrezen en dienen. Ook begeren wij in ons leven Gods naam te heiligen.
Zij echter die onder het mom van het Evangelie opstand maken of hun wandaden bedekken,
moet men aanpakken. Er bestaan tegen zulke mensen wetten waardoor men hen streng kan
straffen.
Ik hoop dat mijn schrijven bij u gehoor mag vinden.

Bazel, 1 augustus 1536.
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Eerste boek.
Over de kennis van God de Schepper.

Hoofdstuk 1. De kennis van God en onszelf.
1. De hoofdsom van onze wijsheid bestaat uit twee zaken: de kennis van God en van onszelf.
Deze twee zaken hangen nauw met elkaar samen. We kunnen niet met ernst naar Hem
opzien als we niet zijn begonnen onszelf te mishagen en verfoeien.
2. Maar andersom is het ook waar dat een mens nooit komt tot de ware zelfkennis zonder
God aanschouwd te hebben. Want wij zijn in onze eigen ogen altijd rechtvaardig, heilig,
onberispelijk en wijs. Om die reden worden wij niet overtuigd van ons eigen gebrek zolang
wij alleen het oog vestigen op onszelf en niet tevens op de HEERE. Pas als we gaan zien hoe
volmaakt rechtvaardig en heilig God is, naar Wiens beeld wij moeten worden gevormd,
zullen wij onszelf gaan zien als walgelijk vanwege onze ongerechtigheid.
3. Het zien van Gods grootheid en majesteit is van groot belang. De Schrift laat zien dat vele
heiligen onder de indruk raakten als zij Gods heerlijke tegenwoordigheid aanschouwden. Bij
Zijn afwezigheid stonden zij vast en gerust, maar bij Zijn heerlijke verschijning werden zij
verschrikt en vielen neer. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen in de boeken van de
Richters en de Profeten (Richt. 13:22; Jes. 6:5; Ez. 1:28 en 3:14).
Hoofdstuk 2. Wat het is God te kennen en tot welk doel de kennis van Hem dient.
1. De kennis van God moet zodanig zijn dat deze kennis ons opleidt tot het dienen van Hem
en tot bevordering van Zijn eer. Waar deze Godsvrucht gemist wordt, daar is geen sprake
van ware kennis van God. De kennis die ik het eerste wil behandelen is de natuurlijke Godskennis. De kennis van God als onze Schepper. Wij zullen namelijk alleen tot de ware
Godsvrucht komen als we God zien als de Bron van alle het goede. Alles heeft Hij geschapen
door Zijn onbegrensde macht en Hij onderhoudt deze wereld door Zijn macht, wijsheid en
rechtmatigheid. Nergens zal een druppel wijsheid, kracht of rechtmatigheid worden
gevonden die niet afkomstig is van Hem. Hieruit moeten wij leren om het in alles van Hem te
verwachten en alles van Hem te begeren. Tevens moeten wij in al het goede dat wij
ontvangen, Hem als de Gever zien. Hij is alle dank waardig.
2. Deze kennis van God moet leiden tot het dienen en eren van de ware God. Want wat
hebben we aan een god die wij niet hoeven te vrezen en te dienen, zoals de Epicureërs ons
voorspiegelen? Wat hebben we eraan als we een god erkennen met wie wij niets te maken
menen te hebben? Als er een ware gedachte van God in ons gemoed oprijst, namelijk dat Hij
ons gemaakt heeft, dan kan dat toch niet anders of het lokt ons uit om Hem te eerbiedigen
en te dienen.
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Hoofdstuk 3. Dat de kennis van God in het hart van elk mens is ingeplant.
1. Het feit dat er in het menselijke verstand enig gevoel van God zetelt, staat niet ter
discussie. Van tijd tot tijd stort God nieuwe druppels in het hart van de mensen, die een
zekere kennis van Zijn aanwezigheid geven. Niemand kan dus stellen dat hij ontwetend is en
niemand kan zich verontschuldigen. Cicero, de heidense schrijver uit de oudheid, zegt dat er
geen volk is, hoe verwilderd of onbeschaafd ook, of er leeft in hen een overtuiging dat God
bestaat.
2-3. Natuurlijk zijn er altijd mensen die God proberen te verdringen en weg te bannen uit
hun leven. Neem Caligula. Toch heeft deze man gesidderd als hij een teken van Gods toorn
waarnam. Het is zelfs zo dat hoe verder men God uit het leven probeert weg te bannen, des
te meer begint het geweten te spreken. De worm van het geweten knaagt in deze atheïsten
van binnen. Dit kan zo hevig zijn dat men zelfs schrikt van het geluid van een vallend blad.
Hoofdstuk 4. Dat deze kennis door zowel onwetendheid als boosheid wordt verstikt.
1. Hoewel elk mens een gevoel heeft van God, komt het nauwelijks tot een rijping en
ontstaat er geen ware vrucht. Want in het zoeken naar God klimt de mens niet uit boven
zichzelf maar Hij meet God naar de maat van Zijn eigen vlees. Deze verkeerdheid tekent
Paulus duidelijk (Rom. 1:21- 22).
2. Als David zegt dat de dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is (Ps. 14:1 en 53:2), wil dat
niet zeggen dat de dwaas geen gevoel heeft (gehad) van God. De dwaas heeft echter het
licht van de natuur door te volharden in de zonde uitgedoofd. David voert deze dwazen
sprekende in, niet omdat zij God ontkennen in Zijn Wezen, maar veel meer daar zij Hem van
Zijn oordeel en voorzienigheid beroven. Wie God van deze zaken berooft, zal Hem
vervolgens gaan ontkennen. Zo sluiten zij hun ogen voor God en leven hun eigen leven alsof
Hij, Die de wereld oordeelt en onderhoudt, niet bestaat.
3. Het bijgeloof bespot God daar het op een eigen manier God dient. God heeft echter in Zijn
Woord een altijd geldende regel gegeven hoe men Hem moet dienen. Daar God altijd aan
Zichzelf gelijk blijft, kan men die regel waarin vermeld staat hoe Hij gediend wil worden, niet
naar eigen inzichten veranderen.
4. Dan is er nog een tweede zonde, namelijk dat men God niet vrijwillig dient. Men dient
God op een slaafse wijze. Men is bang voor Zijn straf en ondertussen is men het niet eens
met Zijn beleid. Men wil Hem alleen paaien met onbeduidende offers. Met wat toneel denkt
men voor Hem te kunnen leven zonder dat men het van harte doet. Op deze manier echter
doven zij de vonkjes die in hen zijn en die nog een beetje licht geven om de heerlijkheid van
God te kunnen aanschouwen, geheel uit. Natuurlijk is er enig gevoel voor het Goddelijke, en
in goede tijden spotten de goddelozen op een luchtige wijze met God, maar als ze radeloos
zijn, komt deze kennis te voorschijn en smeken ze Hem, Wiens bestaan zij voorheen
hardnekkig onderdrukten, om hulp.
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Hoofdstuk 5. Dat de kennis van God duidelijk is in de samenhang en regering van de
wereld.
1. God heeft niet alleen een zaad van godsdienst in het hart van de mens ingeplant, maar Hij
maakt Zijn werken ook bekend in de wereld, het gehele werkstuk van Zijn hand. In Psalm 104
wordt de heerlijkheid van dit werkstuk van God beschreven. De schrijver van deze Psalm laat
zien dat waar men het oog ook heen wendt, men altijd iets van Gods heerlijkheid ziet. Om
die reden noemt de schrijver aan de Hebreeën de wereld een schouwspel van de onzienlijke
dingen (11:3). De wereld is namelijk een spiegel waarin men de onzienlijke God kan zien.
2. Gods talrijke wonderwerken, die getuigen van Zijn wonderlijke wijsheid, worden niet
alleen door diepzinnige denkers opgemerkt, maar ook door de gewone man of vrouw.
Natuurlijk zullen zij die kennis hebben van de sterrenkunst, geneeskunst en natuurkunde
hoger worden opgevoerd tot het zien van de verborgen wijsheid van God. Toch wordt elk
mens in staat gesteld om iets te zien van het kunstwerk van God, en dit biedt voldoende stof
ter overdenking om los te barsten in het bewonderen van de Werkmeester.
3. De wijsgeren hebben opgemerkt dat de mens een kleine wereld is, omdat hij het bewijs
van de macht, goedheid en wijsheid van God is. Zo omvat de mens genoeg wonderen in
zich. Paulus haalt om die reden Aratus instemmend aan, die gesteld heeft dat de mens van
Gods geslacht is (Hand. 17:28). God heeft namelijk de mens met zulke uitnemendheid
versierd, dat Hij voor ons een Vader is en wij Zijn kinderen zijn.
4-5. Om die reden is de ondankbaarheid van de mensen afschuwelijk, daar zij zo’n
voortreffelijke werkplaats van God hebben in zichzelf. Zij zouden toch moeten uitbarsten in
lofbetuigingen. Toch onderdrukken zij in hun binnenste het bestaan van God. Zo zijn er
tegenwoordig mensen die de onsterfelijkheid van de ziel ontkennen, evenals de Epicureërs.
Zij zien de ziel slechts als een werktuig dat onlosmakelijk verbonden is met het sterfelijke
lichaam. Het zijn echter de veelvuldige vaardigheden van de ziel die ons er op wijzen dat de
ziel onsterfelijk is. Zo is de ziel scherpzinnig en kan de ziel ongelofelijke zaken uitdenken.
Zelfs in de slaap kan de ziel veel nuttige dingen overdenken. Als we dit prachtige kunstwerk
overzien, is het toch gepast dat we Gods heerlijke scheppingswerk in dit alles erkennen!
Anderzijds is het onbehoorlijk om de natuur of schepselen een al te zelfstandige ziel toe te
schrijven, zoals de Grieken en Romeinen deden. Men meende dat de ziel in staat is om zelf
te groeien en dat de ziel goddelijk is.
6. God bestuurt heel de natuur. We zien Gods almacht en kracht in de natuur om ons heen.
Op een enkele wenk van Hem begint het te omweren en schieten de lichtflitsen door de
lucht. Het gerommel van de donderslagen kan menigeen beroeren. Dan is er nog Zijn
onderhouding van de natuur. Deze wijst op Zijn grote barmhartigheid.
7. Ook is er Zijn regering waarmee Hij alles onderhoudt en waarmee Hij de vromen Zijn
vriendelijkheid bewijst en de goddelozen Zijn strengheid. We moeten dan ook niet de regel
van Zijn rechtvaardigheid verdonkeren door te zeggen dat hij dikwijls toelaat dat zondaars
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voor een tijd straffeloos zich vrolijk maken over hun misdaden. God stelt namelijk de straf uit
vanwege Zijn grote barmhartigheid. Hij wil op deze manier met Zijn Vaderlijke geduld de
goddelozen verbreken en tot Zich roepen.
8. De profeet vermeldt in Psalm 107 Gods grote daden aan ellendige mensen. Hij redt hen
uit allerlei moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als zij dwalen door de wildernis en wilde
dieren hen willen aanvallen. Hij verlost gevangenen in bizarre omstandigheden en hen die in
groot gevaar zijn op zee. Helaas zijn vele mensen blind voor dit prachtige schouwspel. Onder
de honderd mensen is er nauwelijks één rechte waarnemer die oog heeft voor Gods
voorzienigheid en regering van deze wereld. Voor veel mensen ligt Gods macht en wijsheid
in het duister. Zij merken niet op hoe God met een almachtige en wijze hand de wereld
regeert door de kwade mensen te straffen en te vernederen en de nederige mensen uit het
slijk te verhogen (Psalm 113:7).
9. Overigens is het niet nodig om een stevig betoog te houden om op deze manier een
helder getuigenis te geven van de Goddelijke majesteit, want waarheen wij ook onze ogen
wenden, steeds worden we in staat gesteld Gods majesteit met onze ogen te duiden en met
onze vingers aan te wijzen. Dit nodigt ons uit God te eren en te prijzen.
10. Gods werken moeten ons niet alleen opwekken om God te dienen en te loven, maar
moeten ons ook hoop geven voor het toekomende leven. Gods gestrengheid en
barmhartigheid in dit leven zijn slechts het voorspel van een veel grotere openbaring. Nu
worden vromen nog onderdrukt door de goddelozen. Booswichten bloeien en hebben
voorspoed. Maar als de gelovigen dikwijls met de roeden van de HEERE gekastijd worden,
mogen we met zekerheid vaststellen dat de boze mensen de gesel straks niet zullen
ontlopen. Augustinus heeft gezegd dat als God nu alle zonden zou bestraffen, er niets meer
voor het laatste oordeel zou overblijven. Zou God geen enkele zonde bestraffen, dan zou
men geloven dat er geen Goddelijke voorzienigheid is.
11-12. Toch leidt de helderheid waarmee de HEERE Zich in de spiegel van Zijn werken toont,
voor de gevallen mens niet tot een recht verstaan. Wie is er die zijn ogen opheft naar de
hemel als hij de wonderlijke natuur ziet? En neem de dingen die gebeuren buiten de loop
van de natuur. Wie ziet daar Gods voorzienigheid in en denkt niet aan puur toeval? We
kunnen wel stellen dat elk op zijn eigen weg dwaalt. Zelfs de grootste wijsgeren. De dwaling
mag verschillend zijn, maar dat men dwaalt, daarin lijken we allemaal op elkaar. We wijken
allen af van de ware God en vervallen elk in onze eigen dwaling. Vanwege dit feit zijn ook de
vele dwalingen te verklaren die er zijn.
13. Ook zij die de ware godsdienst, het christendom, vervalsen, hebben zich van de ware
God afgescheiden. Jezus stelde dat de Samaritanen, die heel dichtbij de ware godsdienst
leken te staan, niet wisten Wie zij dienden (Joh. 4:22). Hieruit kan men opmaken dat zij
dwaalden. Paulus stelt dat de wijsheid van God door de leiders van deze wereld niet
begrepen wordt (1 Kor 2:8).
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14-15. Het werkstuk van deze wereld mag dan weliswaar veel licht geven, het is echter
tevergeefs daar de mens blind is. Deze onzienlijke dingen worden alleen gezien door het
geloof (Hebr. 11:3). Ondertussen kan de gevallen mens zich niet verontschuldigen door te
stellen dat hij geen geestelijke ogen en oren heeft. Ons geweten overtuigt ons namelijk
telkens weer van ons gebrek aan ijver en dankbaarheid in de dienst aan God.
Hoofdstuk 6. Dat de mens de Schrift nodig heeft als leermeester om te komen tot de
Schepper.
1. Hoewel God genoeg glans heeft gegeven aan de hemel en de aarde met als doel dat elk
oog iets zou moeten kunnen zien van Zijn heerlijkheid, is de mens desondanks te
ondankbaar en blind om dit te zien. De mens heeft daarom een ander hulpmiddel nodig.
Iemand die slechte ogen heeft, kan het fraaiste boek niet lezen tenzij men hem een bril geeft
als hulpmiddel. De Heilige Schrift is de bril die aan ons helder de ware God toont. De Heilige
Schrift is om die reden een heel bijzondere gave die God aanwendt om Zijn kerk te
onderwijzen. Hij onderwijst namelijk Zijn kerk niet alleen door sprakeloze leermeesters die
men kan vinden in de natuur, maar Hij opent ook Zelf Zijn mond.
2. God heeft altijd door Zijn Woord een ontwijfelbaar geloof gewerkt, dat sterker is dan alle
meningen. God deed dat op allerlei wijzen. Door te spreken, door dromen en gezichten. God
heeft vervolgens gewild, opdat de waarheid alle eeuwen in de wereld zou standhouden, dat
de Godspraak die Hij deed aan de vaderen schriftelijk vast werd gelegd. Zonder de Schrift
leven we in de duisternis. Willen wij dat de ware godsdienst ons leven doortrekt en
doorstraalt, dan zullen we dus leerling van de Schrift moeten worden.
3-4. Kortom, omdat God voorzag dat Zijn beeld in de schepping te weinig indruk zou maken
op de gevallen mens en de mens dwaalziek is, heeft Hij Zijn Woord als een hulpmiddel
gegeven. Zonder dit hulpmiddel zou Zijn volk dwalen. Om die reden zegt de profeet dat de
hemelen Gods eer vertellen (Ps. 19:2), maar vervolgens merkt hij op dat de wet van de
HEERE volmaakt is omdat zij de ziel bekeert (Ps. 19:8).
Hoofdstuk 7. Het getuigenis van de Schrift moet door de Geest bevestigd worden en haar
geloofwaardigheid is niet afhankelijk van de kerk.
1-2. Het gezag van de Schrift is niet afhankelijk van de kerk. Paulus stelt dat het gezag van de
Schrift steunt op het fundament van de profeten en apostelen (Efeze 2:20). De kerk is
gebouwd op dit fundament. Om die reden kan de kerk de Schrift wel bevestigen maar
daarmee maakt zij de Schrift niet geloofwaardig. De Schrift is geloofwaardig van zichzelf
omdat de Schrift haar eigen zeggingskracht heeft en ze brengt zelf een gevoel van waarheid
met zich mee.
3. Ik weet wel dat men de spreuk van Augustinus gewoonlijk aanhaalt, waarin hij zegt dat hij
het Evangelie niet zou geloven zo hem daartoe het gezag van de kerk niet bewoog.
Natuurlijk wil hij daarmee niet zeggen dat het geloof van de Godvruchtigen gegrond is op het
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gezag van de kerk. Dat is alleen gefundeerd op de Schrift, maar de ongelovigen worden door
spreken van de kerk, waarin de kerk overeenstemt met de Schrift, bewogen tot het geloof.
4. Het voornaamste bewijs dat de Schrift van God is en betrouwbaar is, komt voort uit het
feit dat in de Schrift het God Zelf is Die spreekt. De profeten en apostelen, die in de Schrift
aan het woord zijn, roemen niet op hun scherpzinnigheid, maar spreken namens de heilige
God. Dit zelfgetuigenis van God in de Schrift zou alle menselijke redeneringen moeten doen
zwijgen. Er zijn namelijk duidelijke bewijzen te geven dat God spreekt en dat het Zijn Woord
is. Toch is het naar mijn mening zo dat de Geest een veel betere getuige is dan de rede en de
menselijke bewijsvoering. Gods Woord vindt namelijk alleen daadwerkelijk gehoor in de
harten van de gevallen mensen door het inwendige getuigenis van de Geest.
5. De Schrift is voor hen die inwendig onderwezen zijn door de Heilige Geest, vast. Voor hen
is de Schrift geloofwaardig van zichzelf. Zij hebben geen uitwendige bewijsvoering nodig.
Natuurlijk kan de majesteit van de Schrift bij ons enige indruk achterlaten waardoor wij
eerbied krijgen voor Gods Woord. Echter Gods Woord wordt pas ernstig en verkrijgt pas echt
gezag als de Geest het Woord in ons hart verzegelt. Jesaja getuigt reeds van deze inwendige
leermeester van de kerk als hij zegt dat al Gods kinderen leerlingen zullen zijn van de
vernieuwde kerk (Jesaja 54:13). Niet iedereen neemt de getuigenis van de Schrift aan. Alleen
Gods kinderen die door de Geest van de HEERE geleerd zijn.
Hoofdstuk 8. Dat er genoeg krachtige bewijzen voorhanden zijn om de geloofwaardigheid
van de Schrift te bevestigen.
1. Het is de Geest die de Schrift vast maakt en zekerheid geeft. De bewijsredenen van de
kerk of andere hulpmiddelen zijn van veel geringere aard. Zonder de Geest blijft de Schrift
twijfelachtig. Toch krijgen wij bij het lezen van de Schrift een wonderlijke versterking als wij
de onderlinge overeenstemming zien in het Woord en de diepe waarheid die ons hart treft,
uitgedrukt in eenvoudige woorden. Zonder meer zullen geschriften uit de oudheid fraaier
geschreven zijn, zoals de geschriften van Aristoteles en Plato. Toch weet juist de Heilige
Schrift in eenvoudige bewoording ons hart te raken. Bij het lezen van de Schrift bemerkt u
daardoor dat God aan het woord is.
2. De Geest laat zien in de Heilige Schrift dat het Hem aan geen welsprekendheid ontbreekt.
De profeten zoals David en Jesaja hebben zich fraai uitgedrukt. Maar anderen waren juist
weer heel boers zoals Amos, de veehoeder, en Jeremia en Zacharia. Natuurlijk is het mij niet
onbekend dat ook de satan gebruik kan maken van eenvoudige woorden om in te dringen in
de harten van eenvoudige mensen. Toch zijn mensen met een middelmatig verstand in staat
dit gedraai en geknoei met teksten te doorzien. Wie echter de profeten bekijkt, zal
ontdekken dat deze de menselijke maat ver te boven gaan.
3. Wat betreft de oudheid van de Schrift, deze overtreft alle andere geschriften. Mozes
verzint geen nieuwe God. Hij legt de zaken vast in de Schrift die van het begin van de wereld
af een aanvang hebben genomen bij de vaderen. Hij roept het volk bovendien terug tot het
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verbond met Abraham. Dit kan alleen als er bij het volk kennis was van Abraham zelf en de
toezegging aan hem omtrent de bevrijding uit Egypte. Zonder deze voorkennis bij het volk
had Mozes bij haar geen ingang gevonden. Het is om die reden aannemelijk dat het volk van
de vierhonderd jaren durende onderdrukking in Egypte afwist (Gen. 15:13).
4. Natuurlijk beweren de Egyptenaren dat hun geloof er als eerste was. Toch wordt hun
geblaas niet geloofd. Om die reden besteden wij er geen aandacht aan. We kunnen zien dat
in de Bijbel God aan het woord is. Het is geen menselijk boek met allerlei kleinschalige
menselijk belangen. Mozes verhaalt wat Jakob omstreeks vierhonderd jaren van te voren
had gezegd over al zijn nakomelingen. Hij verhaalt ook de schandvlek van zijn eigen stam. Hij
verhaalt hoe Jakob heeft gezegd dat Simeon en Levi werktuigen van geweld zijn (Gen. 49:
5,6) Hij vermeldt het boze gemor van zijn broer Aäron en zijn zus Mirjam (Num. 12:1). Hij
verwijst zijn zonen tot de laagste plaats en geeft hen niet het hogepriesterschap. Hieruit
blijkt dat hij een gezant van de hemel is en niet zijn eigen belangen zoekt.
5. Mozes verhaalt talrijke wonderen. Zo verhaalt Mozes dat hij door een wolk weggenomen
is geweest op de berg. Ook verhaalt hij van de vele donderslagen en bliksemen bij de
afkondiging van de wet, en dat zijn gezag is bevestigd door de verschrikkelijke ondergang
van Korach, Dathan en Abiram. Mozes heeft deze wonderen openlijk bekend gemaakt in de
vergadering van het volk. Hoe zou hij de gelegenheid gehad hebben om te liegen bij het volk
dat ooggetuigen geweest is van al deze zaken?
6. Behalve de wonderen verhaalt Mozes ook zaken die niet in het voordeel zijn van het volk,
zoals hun opstand, ongeloof en gemopper. Het volk zou dit laatste zeker niet hebben
genomen als de wonderen die Mozes verhaalt niet waar zouden zijn. Zij moesten
toestemmen dat wat Mozes heeft verhaald op waarheid berustte.
7. Neem de voorzegging van Jakob. Wie zou ontkennen dat dit door de profetische geest is
geschied. Jakob kent aan de stam van Juda de opperheerschappij toe (Gen. 49:10). Nadat
Mozes dit op Schrift heeft gesteld, zijn er 400 jaren voorbij gegaan waarin geen melding
wordt gemaakt van de opperheerschappij van de stam van Juda. Nadat Saul is ingehuldigd
als koning lijkt de oppermacht bij Benjamin te liggen. Maar dan zalft Samuel David. Valt er
van deze eenvoudige herdersjongen iets te verwachten? Wie zal durven zeggen dat deze
zalving door menselijk overleg is geschied? Hierin zien we, dat kan toch niet anders, Gods
beleid.
8. Bij de profeten wordt nog duidelijker dat er sprake is van een Goddelijke openbaring en
ingeving. Neem Jesaja. Hij heeft de ballingschap naar Babel ruimschoots van te voren
voorzegd. In zijn tijd leek het ongelofelijk maar later bleek het waar te zijn. Hij noemt
bovendien Cyrus (Jesaja 45:1), door wie Babel ten val zal worden gebracht en het volk weer
in vrijheid zal worden gesteld. Cyrus zou overigens pas honderd jaar later worden geboren.
Niemand kon vermoeden dat er een zekere Cyrus zou opstaan om het volk te verlossen.
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9. Er zijn er ook die aan ons vragen of Mozes en de profeten wel Gods Woord hebben
geschreven. Zij durven zelfs de vraag te stellen of Mozes wel heeft bestaan. Toch laat de
Schrift zien hoe God gewaakt heeft over Zijn Woord. De eerst geschreven rol was in de
tempel ter bewaring gelegd en een afschrift was geplaatst in de koninklijk archieven. Door
de achteloosheid van de priesters is de wet een tijd lang begraven geweest, maar ten tijde
van de Godvruchtige koning Josia werd de wet opnieuw gevonden en daarna is de wet weer
lange tijd in handen van de mensen geweest.
10. Zij zeggen dat Antiochus Epiphanes heeft geboden alle boeken te verbranden ten tijde
van de Makkabeeën. Zij vragen zich af vanwaar de afschriften zijn gekomen. Maar ik vraag
hen in welke werkplaats zij zo spoedig zijn vervaardigd geworden. Nadat het woeden van
Antiochus ophield, zijn de boeken weer ter hand genomen door de Godvruchtigen, die in
deze zelfde leer waren opgevoed. Zij zijn dan ook zonder bedenken door hen erkend.
Bovendien zijn de goddelozen nooit gekomen met beschuldigen jegens de vromen dat zij de
boeken veranderd hebben. Uit dit alles blijkt Gods trouwe zorg voor deze heilige boeken. Er
is zelfs een Griekse overzetting gekomen, de zogenaamde Septuaginta, zodat de hele wereld
in staat werd gesteld kennis te nemen van deze heilige boeken. Ook heeft God de Joden
steeds bewaard van de ondergang, daar zij de Heilige Schrift met zich meedroegen.
Augustinus noemt hen de boekbewaarders van de christelijke Kerk.
11. Wie de drie evangeliën leest, ontdekt dat zij nederig van vorm zijn en toch
verbazingwekkend hemels qua inhoud. Wie het Johannes-Evangelie leest en weigert te
geloven in de Zaligmaker, diens hardnekkigheid wordt door dit Evangelie teneer geslagen.
Ook de geschriften van Paulus en Petrus bevatten een hemelse majesteit. Daarbij was
Paulus in zijn eertijds een vervolger van de gemeente en Petrus was een ongeletterd man,
evenals Johannes.
12. De Schrift is bovendien de eeuwen door bevestigd door de kerk, en alle menselijke
pogingen om de Schrift te ontkrachten van het Goddelijk gezag zijn op niets uit gelopen. De
Schrift heeft ook haar gezag wereldwijd gekregen en landen die niets met elkaar gemeen
hebben, stemmen overeen met de leer van de Schrift.
13. Daarbij is de Schrift ook bekrachtigd door het bloed van de martelaren. Zij hebben niet
geaarzeld om de dood tegemoet te treden om daarmee de Bijbelse leer te bevestigen.
Overigens zijn al deze menselijke getuigenissen niet voldoende als daar het inwendige
getuigenis van de Heilige Geest niet bij komt. Alleen de Geest maakt Gods Woord vast in het
hart van de mens.
Hoofdstuk 9. De geestdrijvers staan de Godsvrucht tegen doordat ze de Schrift terzijde
stellen.
1. In onze dagen zijn er sommige duizelhoofden die gedreven worden door razernij. Zij
bespotten hen die de Schrift onderzoeken en daaruit wensen te leven. Zij zien ons als
eenvoudige mensen die de dode letter najagen. Zelf worden zij door ‘de Geest’ opgevoerd
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tot gezichten en visioenen. Maar leert de Schrift zelf niet dat de Geest zich bindt aan het
Woord? Paulus zegt tegen Timotheüs (2 Tim 3:16) dat heel de Schrift nuttig is tot lering,
vermaning en bestraffing. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat de Geest indachtig zal maken
de woorden die Hij, Jezus, gesproken heeft (Johannes 16:13).
2. Petrus roemt hen die acht nemen op het profetische woord en de profetische leer (2 Petr.
1:19). Deze leer is niet afgeschaft nu men het licht van het Evangelie heeft. Want hoe
kunnen wij anders de Geest van Christus onderscheiden van het werk van de satan, die een
engel van het licht wordt genoemd? Dat kan alleen als de Geest zich bindt aan het Woord.
Zij echter zoeken de Geest meer bij zichzelf dan bij Christus en het Woord. Zij plaatsen
vervolgens de Schrift beneden de Geest. Woord en Geest zijn helemaal betrokken op elkaar.
De Geest heeft Zijn beeld ingedrukt in de Schrift om Zich te onderscheiden van het licht van
de satan. Zoals Hij Zich eenmaal geopenbaard heeft, zo moet Hij eeuwig blijven. Hij is de
oorsprong van de Schrift.
3. Ze verachten ons dat we een dode letter aanhangen. Echter als Gods wet alleen in het oor
komt, is het inderdaad een dode letter, maar als daar de Geest bij komt, dan schrijft God de
wet in het hart. Paulus noemt de wet een dode letter voor hen die de wet aanprijzen buiten
Christus om (2 Kor. 3:6). Maar Zijn prediking van het Woord noemt hij een bediening van de
Geest (Kor. 3:8). Zonder meer bekrachtigt de Geest het Woord zoals we al eerder hebben
gesteld, maar de Geest gaat niet buiten het Woord om. Het is niet zo dat God eerst het
Woord gaf om in een latere fase alleen maar te werken via Zijn Geest. Als Paulus zegt dat
men de Geest niet moet uitblussen, zegt hij er meteen bij dat men de profetieën niet moet
verachten (1 Thess. 5:19-20). Gods Geest en Zijn Woord zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Hoofdstuk 10. Dat de Schrift ons de ware God voorstelt om ons te genezen van bijgeloof.
1. Wij hebben tot nu toe geleerd dat de kennis van God in de Schrift nauwkeuriger en
duidelijker wordt voorgesteld dan in het gebouw van de wereld en alle schepselen. Er valt
vanuit de Schrift veel te noemen, maar ik wijs nu slechts terloops op Gods verbond met
Abraham. God heeft hem en zijn zaad afgezonderd van de volken. Daar wij nog zijn in het
behandelen van God als de Schepper van de wereld, wil ik dit verder even laten rusten.
Vooralsnog wil ik mij erop richten hoe God als Schepper deze wereld bestuurt en
onderhoudt.
2. Mozes beschrijft wie de HEERE is. De HEERE God is barmhartig en genadig, lankmoedig en
groot van goedertierenheid, maar ook rechtvaardig (Ex. 34:6). Hier worden Gods deugden
beschreven, niet zozeer hoedanig God is bij Zichzelf, maar wie God wil zijn voor ons als een
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God van genade. Verder horen wij dezelfde deugden opblinken in het werk van Zijn
schepping en onderhouding, waar God ook barmhartig rechtvaardig en genadig is.
3. De Schrift richt ons op de ware God, daar de mens afvallig is en zijn eigen goden maakt.
Uit de Schrift en geschiedenis weten we dat de volken talloze goden hebben gediend. Toch
hebben zij wel een gevoel gehad dat er maar één ware God is, maar hun hart is afgetrokken
tot de valse goden, die zij zelf gemaakt hadden.
Hoofdstuk 11 God mag men geen zichtbare gedaante geven.
1-2. Men mag geen zichtbaar beeld van God maken (Ex. 20:4). God is namelijk bekwaam
genoeg om van Zichzelf te getuigen. God deed dit bij Mozes en de profeten door Zijn stem.
Israël heeft God volgens Mozes gehoord maar niet gezien (Deut. 4:5). Paulus zei tegen de
heidenen te Athene dat de mens van Gods geslacht is en dat men de godheid niet mag
gelijkstellen aan goud of steen (Hand. 17:29).
3-4. Soms toont de Schrift tekenen waaronder God zich bekend maakte, zoals vuur en rook.
In het Nieuwe Testament is de Heilige Geest verschenen als een duif (Mat. 3:16).
Tegelijkertijd leert de Schrift dat de afgoden van de heidenen van zilver en goud zijn (Ps.
115:4 en 135:15). Het waren goden waar men weinig heil van kon verwachten. Natuurlijk
was er wel kritiek op deze goden. Zo was er wel een aantal geleerde heidense mensen die
de spot stak met dit soort goden. Jesaja deed dit ook door te stellen dat een deel van het
hout dat men gebruikte voor de afgoden, bestemd was om zichzelf op te warmen (Jes.
44:12)
5-6. Ik weet dat Gregorius gezegd heeft dat de beelden ‘boeken van de leken’ zijn. Toch zegt
de Geest van God in de Schrift het anders. Jeremia (10:3) verklaart dat het hout een
leeghoofdige leraar is en Habakuk (2:18) leert dat een gegoten beeld een leugenachtige
leraar is. Een pausgezinde zal wellicht zeggen dat het hier gaat over het misbruik van de
beelden. Is er dan een recht gebruik van de beelden? De Schrift is er duidelijk in. De beelden
zelf staan in de Schrift lijnrecht tegenover de ware God en de profeten keuren de beelden
heel duidelijk zelf af. Ook de vroege kerkvaders zoals Lactantius en Eusebius keurden
beelden af. Augustinus zegt dat het onbetamelijk is beelden te vereren en voor God op te
richten.
7. De pausgezinden kunnen geen uitvlucht hebben nu wij duidelijk hebben aangetoond dat
de Schrift het onderwijs door stomme beelden afkeurt. De beelden zijn geen boeken voor
leken of anders genoemd eenvoudige mensen. God noemt deze eenvoudige mensen Zijn
leerlingen die Hij onderwezen wil hebben vanuit Zijn Woord. Waarom hebben de
geestelijken het ambt van onderricht dan opgedragen aan stomme beelden? Alleen om deze
reden, namelijk dat zij ook stom waren.
8. Ik erken dat deze verkeerde gewoonte, het maken van beelden, zeer oud is. Zo had
Rachel al een afgod bij haar (Gen. 31:19). Jozua (24:2) verhaalt dat Terach en Nahor voor de
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geboorte van Abraham afgodendienaars waren. De Bijbelse geschiedenis laat zien dat het
verstand van de mens hoogmoedig is en het aandurft om God af te beelden. De afval begint
bij het verstand, daarna volgt de hand die de afgod maakt. De oorsprong van deze dwaling is
dat de mensen niet geloven dat God tegenwoordig is, tenzij dat Hij stoffelijk aanwezig is (Ex.
32:1).
9-10. Na het maken van het beeld volgt ook de aanbidding. Mensen stellen zich voor in het
beeld God te zien. Het maakt overigens geen verschil of zij het beeld vereren of God in het
beeld, want ook dit laatste is afgoderij. God wil namelijk niet op deze bijgelovige wijze
gediend worden. Natuurlijk zal men zeggen dat men de beelden niet gelijkstelt aan God,
maar dat deden de heidenen ook niet, want zij veranderden telkens hun beelden.
Augustinus verhaalt ook dat er mensen waren die zeiden dat zij niet de beelden vereerden,
maar de onzichtbare godheid. Blijkbaar is men met een geestelijk kennis van God niet
vergenoegd. Hedendaagse christenen willen eveneens op deze vleselijke wijze God dienen.
Men vermoeit zich door bedevaarten te maken om die beelden te bezoeken.
11. In onze tijd zeggen ze heel subtiel: wij doen niet aan beeldendienst, maar aan beeldenverering. Alsof dat wat anders is, want ze mogen dan welbespraakt zijn, toch kunnen ze ons
niet wijs maken dat het hier om een andere zaak gaat. Een doodslager mag aan zijn bedrijf
een andere bijnaam geven, maar het blijft doodslag. Beeldendienst of beeldenverering, het
is om het even.
12. Natuurlijk wil ik niet zo ver gaan dat ik alle schilder- en graveerkunst afwijs. Integendeel!
Het zijn gaven van God die wettig gebruikt moeten worden. Daarom wil ik erop wijzen dat
het niet gepast is God af te beelden, daar Hij dit Zelf verboden heeft. Evenmin is het
geoorloofd voor God een lichamelijk beeld te maken.
13. We moeten beseffen dat in de eerste kerkgebouwen van de vroege kerk geen beelden
stonden. Deze beelden zijn ingevoerd toen de bediening enige mate begon te ontaarden.
Augustinus als vader uit de vroege kerk stelt dat beelden onmondig zijn en de gemeente niet
kunnen onderwijzen in de leer van de Godzaligheid. Om die reden stelt Johannes (1 Joh.
5:12) dat men niet alleen beelden niet mag vereren, maar zelfs niet eens mag hebben.
14-16. De vergadering van Nicea ten tijde van keizerin Irene heeft besloten dat men niet
alleen de beelden in de kerk zou hebben, maar dat men deze beelden ook moet aanbidden.
Wie de uitspraken leest van de bisschoppen op deze vergadering, staat versteld. Op een
goddeloze wijze citeerde men de Schrift door teksten uit het verband te rukken. Bisschop
Theodorus zegt: God is wonderlijk in Zijn heiligen die op aarde zijn. Dus moet dit op de
beelden worden toegepast. Maar het proces van afval gaat verder en wordt hardnekkiger.
Zo is het Theodosius, de bisschop van Amrot, die de vloek uitschreeuwt tegen allen die
beelden niet willen aanbidden. Johannes, de Legaat van de Oosterse kerken, ging in zijn ijver
nog verder. Hij stelde dat het beter zou zijn dat men in een stad alle hoerenhuizen zou
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toelaten dan dat men het vereren van beelden naliet. Waar is nu het onderscheid tussen
beeldenverering en beeldendienst?

Hoofdstuk 12. Dat God van de afgoden moet worden afgezonderd opdat alleen Hij
volkomen zal gediend worden.
1. We hebben al reeds terloops gezegd dat God op de rechte wijze gediend moet worden.
De mens is veelal niet tevreden met de rechte dienst aan God en vervalt al gauw in bijgeloof
door er eigen godsdienstige inzettingen aan toe te voegen. De mens is ook in staat om
ogenschijnlijk de enige God te dienen en er ondertussen een massa eigen goden en heiligen
op na te houden.
2-3. Zo verschilt de dienst die de pausgezinden aan de heiligen bewijzen niets van de dienst
aan God. Zij bidden op dezelfde wijze de heiligen aan als dat ze God aanbidden. Natuurlijk
zeggen ze dat ze God eren (latreia) en war betreft de heiligen slechts aan dienstbetoon
(douleia) doen. De vraag is of daar een verschil in is. De Schrift keurt dienstbetoon ook af. Zo
mag Johannes zich niet neerbuigen voor een engel (Op. 19:10). Natuurlijk lezen we ook dat
er een burgerlijk dienstbetoon is aan mensen. Dat is wat anders dan een godsdienstig
dienstbetoon.
Hoofdstuk 13. Dat er van de Schepping af een enig God geleerd wordt, Die bestaat in Drie
Personen.
1. De Schrift leert dat God een oneindig en geestelijk Wezen is en wil voorkomen dat wij
met onze inbeeldingen en onheilige wijsbegeerte het Wezen van God aantasten. We mogen
dus niet te aards denken over God en ook niet menselijk als Gods Zich, om Zich aan ons
bekend te maken, menselijk uitdrukt.
2. God tekent Zichzelf in Zijn woord als de Drie-enige God. Men mag niet dromen van een
drievoudige God, daar Hij volgens de Schrift een enkelvoudig Wezen is. Toch bestaat Hij in
Drie echte Personen. Het woord Persoon zou volgens sommigen slechts een bedenksel zijn
van mensen. De Apostel echter zegt dat de Zoon van God het uitgedrukte beeld is van de
zelfstandigheid van de Vader (Hebr. 1:3). Hier schrijft de Apostel aan de Vader een werkelijk
bestaansrecht toe. De Vader is dus onderscheiden van de Zoon. In het Latijn kan men
zelfstandigheid ook uitdrukken als Persona waar ons woord Persoon van afgeleid is.
3-5 De ketters zeggen dat het woord Persoon een menselijk bedenksel is, maar wat is er op
tegen om een woord te gebruiken dat niets anders doet dan wat we in de Schrift lezen,
verhelderen en onderstrepen. De maat blijft het spreken van de Schrift, maar we mogen de
Schrift toch zeker wel verduidelijken waar deze voor ons onduidelijk is! Bovendien wordt de
Kerk, door allerlei ketterijen, genoodzaakt om de Schrift duidelijk na te spreken en te
verhelderen door te spreken van een Drie-enige God, Die bestaat in Drie Personen en toch
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enkelvoudig is van Wezen. In de vroege kerk was het Arius die de Godheid van Christus
loochende. Toen beleed men het homo-ousios om te onderstrepen dat de Schrift leert dat
de Zoon van hetzelfde Wezen is als de Vader. Het woordje homo-ousios wat men invoerde,
was noodzakelijk om de niet-Bijbelse leer van Arius te ontmaskeren. Tegenover Sabellius, die
leerde dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest slechts drie namen van God zijn, beleed
men dat de God bestaat in Drie Personen. Zo merkt men dat de reeds genoemde namen niet
zomaar zijn uitgevonden. Door ze te verwerpen kan men ook in ketterijen vervallen.
Anderzijds mag men ze ook laten vallen als men er maar aan vasthoudt dat er één God is die
bestaat in Drie Personen en dat deze Personen van elkaar onderscheiden zijn en toch alle
drie één God zijn.
6. De drie Personen zie ik als zelfstandige Wezens. Het Woord is niet eenvoudig alleen God,
maar heeft ook iets eigens omdat Johannes van dit Woord zegt dat het bij God was (Joh.
1:1). Onmiddellijk voegt Johannes erbij dat het Woord ook zelf God was. Zo roept Johannes
ons toe dat het toch weer één Wezen is. De Personen kan men van elkaar onderscheiden,
maar niet geheel scheiden.
7-8. Voor ik verder ga, zal de Godheid van de Zoon en Heilige Geest moeten worden
bewezen. Duidelijk spreekt Johannes (1:3) van de Godheid van de Zoon, want aan het Woord
schrijft hij een eeuwigdurend bestaan toe en tegelijk schrijft hij aan het Woord iets
bijzonders toe en toont duidelijk hoe God sprekende de Schepper geweest is. Johannes
vermeldt ook wat de Zoon zegt tegen Zijn Vader (17:5): ‘En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij
U, met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was.’
9-11. In Jes. 9:6 lezen we dat Christus ‘sterke God’ en ‘Vader van de toekomende eeuw’
wordt genoemd. De Joden lezen deze tekst anders door te zeggen dat de sterke God, de
Vader van de toekomende eeuw, Hem noemen zal, en dan volgt wat Hij de Zoon noemen
zal: Vredevorst. Maar waarom zou God op deze plaats deze titels krijgen (Sterke God en
Vader der toekomende eeuw)? Dat is het doel van de Profeet toch niet! Het doel is Christus,
de Zoon, te benoemen. In Jeremia wordt Christus ‘de HEERE, onze gerechtigheid’ genoemd.
Johannes zegt van Christus (1 Joh. 5:20) dat Hij de ware God is en het eeuwige leven.
12. Als we de werken van Jezus beoordelen, moeten we ook constateren dat Hij God is. De
HEERE roept door de profeet Jesaja (43:25): ‘Ik, Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om
Mijzelf wil.’ Jezus heeft net als God zonden vergeven en toen de Joden dit oneerbaar
vonden, daar alleen God de zonden mag vergeven, heeft Jezus Zijn volmacht en
bevoegdheid om zonden te vergeven onderstreept door er een wonder aan toe te voegen
(Mat. 9:6).
13. Jezus zegt (Joh. 6:47): ‘Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.’ We lezen in de Schrift
dat wie de naam van de HEERE zal aanroepen, zalig zal worden (Joël 2:32). Het aanroepen
van Jezus door het geloof zorgt dus voor de zaligheid. Hier uit kunnen we opmaken dat Jezus
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de HEERE is. We hebben ook een voorbeeld in de Schrift van het aanroepen van Jezus.
Stefanus vraagt (Hand. 7:59): ‘Heere Jezus, ontvang mijn geest.’
14-15. De Geest bezit eveneens Goddelijke eigenschappen. De Geest onderzoekt namelijk de
diepten van God. Dat is iets wat geen schepsel kan (1 Kor. 2:10). De Geest wordt ook God
genoemd. Paulus zegt dat de gelovigen een tempel van God zijn, daar de Geest in hen woont
(1 Kor. 3:17). Petrus zegt tegen Ananías, die tegen de Heilige Geest had gelogen, dat hij
tegen God had gelogen (Hand. 5:3-4).
16. Paulus stelt dat er maar één geloof, één God en één doop is (Ef. 4:5). De doop
onderstreept dus dat er maar één God is. Uit de doop die Christus ons heeft geleerd, waar
Paulus op doelt, blijkt dat wij gedoopt worden in de drie Goddelijke Personen, namelijk de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:19). Hieruit kan men opmaken dat deze enige
God blijkbaar bestaat in Drie Personen, Die alle Drie van hetzelfde Goddelijke Wezen zijn,
daar er maar één God is.
17. In de Schrift wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Gregorius van Nazianze zegt: ‘Ik kan niet denken aan Eén of ik word met de glans van
Drie omstraald en ik kan niet denken aan Drie of ik word plotseling tot die Ene getrokken.’ Er
is dus onderscheid tussen deze Drie Personen. Zo is de Vader niet naar de aarde afgedaald
en gestorven, maar de Zoon. Zo is er een onderscheid tussen de Geest en de Vader. De
Geest gaat uit van de Vader.
18. De Schrift geeft aan de Drie Personen een zeker onderscheid dat we niet mogen
verzwijgen. Zo tekent de Schrift de Vader als het begin van de werken en de fontein van alle
dingen. Aan de Zoon wordt wijsheid en raad toegekend. Aan de Geest wordt kracht en
uitvoering toe geschreven.
19-20. Deze onderscheiding tussen de Personen doet de eenheid niet teniet. Vanuit het
Goddelijke wezen gezien zijn deze Drie Personen allen Eén. Jezus zegt: Ik ben in de Vader en
de Vader is in Mij (Joh. 14:10). Augustinus zegt in zijn vijfde boek over de Drie-eenheid:
‘Christus wordt op Zichzelf God genoemd maar vanuit de Vader gezien is Hij de Zoon. De
Vader wordt in Zichzelf God genaamd maar met betrekking tot Zijn Zoon draagt Hij de naam
Vader. Hij Die met betrekking tot de Zoon Vader genaamd wordt is niet de Zoon. Hij die ten
opzichte van de Vader Zoon genaamd wordt, is niet de Vader.’ Augustinus leert ons in deze
genoemde betrekking van de Drie-eenheid tot elkaar te berusten zonder er dieper in door te
dringen en het gevaar te lopen om te verdwalen in ijdele bespiegelingen. Deze matiging
moeten wij ter harte nemen.
21-22. De satan is erop uit om ons geloof met wortel en tak uit te roeien, daarom moeten
we ons nu ook richten op hen die dwalen en ons willen aftrekken van de Bijbelse leer
omtrent de Drie-eenheid. Een lijst samenstellen van de dwalingen zou te lang worden. Een
deel van de dwaling heeft het Wezen van God verscheurd en een ander deel vermengde de
onderscheiding tussen de Personen. Er zijn echter in onze dagen nieuwe dwaalleraars
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opgestaan zoals Servet. Voor Servet was het woord Drie-eenheid een hatelijk woord dat hij
graag beschimpte.
Hoofdstuk 14. Dat de Schrift, ook in de schepping van de wereld, de ware God van de valse
door duidelijke tekenen onderscheidt.
1. Opdat de gelovigen niet zouden vervallen in dwaling, heeft God Zich in Zijn Woord
geopenbaard als de Schepper. Op dit punt moeten wij niet doordringen in de vraag die men
weleens spottend stelt: waarom God pas zo laat is begonnen aan Zijn schepping. Hij heeft
immers een onmetelijke tijd voorbij laten gaan. Het is echter niet geoorloofd noch nuttig om
te onderzoeken waarom God de schepping zo lang heeft uitgesteld. God heeft dit voor ons
willen verbergen. Augustinus waarschuwt er voor om zich niet bezig te houden met vragen
die de grens van het Woord te buiten gaan. Hij stelt dat het eveneens verkeerd is de vraag
op te werpen waarom God in de immense ruimte maar één wereld heeft geschapen en zo’n
groot deel leeg heeft gelaten. Ook die vraag is dwaas. Laten we met onze vragen blijven
binnen de Bijbelse omheining en laten we ons verstand inbinden door Gods Woord opdat
we niet door moedwillig afzwerven zullen doorvloeien.
2. God heeft de wereld in zes dagen geschapen. In deze orde van de dingen dienen wij de
Vaderlijke liefde van God te zien. Eer God Adam schiep, die het gehele menselijke geslacht
vertegenwoordigde, had God de wereld met een overvloed van goederen voorzien. God
plaatste Adam namelijk niet op een dorre, lege aarde zonder licht, maar schiep hem op een
complete aarde die reeds voorzien was van licht, water, lucht en allerlei vruchten.
3-4. Mozes heeft de engelen niet genoemd bij de grote werken van de schepping. Maar daar
kunnen we elders van lezen in de Schrift. Mozes heeft zich namelijk aan het kleine begrip
van het volk aangepast door alleen de zaken te noemen van de schepping die voor de mens
zichtbaar zijn.
5. Dat de engelen hemelse geesten zijn, die God in Zijn dienst heeft om Zijn raad uit te
voeren, leest men overal in de Schrift. Zij worden ook wel een leger genoemd omdat zij
zoals lijfwachten hun Vorst omringen. Als krijgslieden letten zij altijd op het teken van hun
Aanvoerder om Zijn bevelen uit te voeren.
6. Tot onze troost leert de Schrift dat de engelen in dienst zijn van God om ons weldadig te
zijn. Zij waken voor onze behoudenis en nemen onze bescherming op zich. De engelen
beschermen de Kerk, het lichaam van Christus: ‘De engel van de HEERE legert zich rondom
die Hem vrezen’ (Ps. 34:8). Maar zij stonden ook Christus, het Hoofd van de Kerk, bij in al Zijn
benauwdheden (Luk. 22:43). De engelen strijden tegen onze vijanden. Zo was het de engel
van de HEERE die in één nacht 185000 man van het leger van Assyrië doodde (2 Kon. 19:35).
7. Maar of elke gelovige een persoonlijke beschermengel heeft, durf ik niet met zekerheid te
zeggen. Men mag wel stellen dat alle engelen ons heil bewaken. Want van alle engelen
wordt gezegd dat zij zich verblijden als één zondaar zich bekeert (Luk. 15:7). Ook wordt van
21

meerdere engelen gezegd dat zij de ziel van Lazarus in de schoot van Abraham hebben
gebracht (Luk. 16:23).
8. Wat betreft de ordening van de engelen en het aantal engelen dienen we voorzichtig te
zijn. Michaël wordt in Daniël (12:1) de grote vorst genoemd en Gabriël is ook een engel die
bij naam wordt genoemd. Maar veel meer gegevens hebben we niet. Christus spreekt van
vele legioenen engelen (Mat. 26:53). Hoe de engelen eruit zien weten we evenmin, daar het
geesten zijn. De Schrift tekent ze ons naar de maat van ons verstand met vleugelen.
9. Dat de engelen echte personen zijn, zij het met een eigen op zichzelf staande natuur, daar
is de Schrift duidelijk in. De Sadduceeën destijds ontkenden dat en zagen hen als krachten
van God, maar hier is geen grond voor in de Schrift. Engelen zijn echte personen, daar zij blij
zijn als een zondaar zich bekeert. Engelen hebben volgens Stefanus en Paulus aan de
mensen de wet van God overhandigd (Hand. 7:53 en Gal. 3:19). In de brief aan de Hebreeën
lezen we dat Christus heerlijker is dan de engelen (Hebr. 1:4 en 2:16). Hieruit kan men
opmaken dat zij een eigen op zichzelf staande natuur hebben. Om aan de heilige vaderen te
verschijnen, hebben zij zich gehuld in menselijke gedaanten.
10. Nu moeten we het bijgeloof tegengaan als we zeggen dat de engelen ons bedienen en
de gevers zijn van alle goede dingen. De gedacht kan gemakkelijk post vatten dat we hen
enige eer moeten geven. De Schrift verbiedt dit echter. Paulus gaat hier tegenin door te
stellen dat Christus verheven is boven alle engelen en dat Hij de oorsprong voor hen is van
alle het goede (Kol. 1:16-20). Johannes wilde ook een engel eren, maar dit werd hem
verboden door de engel zelf (Openb.19:10 en 22:8-9).
11. Aan dit gevaar kunnen we gemakkelijk voorbijgaan als wij beseffen dat God zonder hen
ook Zijn almacht bewijst en zorgt. Laat dit ons tot troost zijn dat welk gevaar ons ook mag
bedreigen, God toch talloze mogelijkheden en dienaars heeft die ons uit de gevaren kunnen
helpen.
12. We moeten onze hoop op God vestigen die alleen onze Helper is. De engelen dalen af
van de hemel en keren weer terug naar de hemel in het gezicht dat Jakob zag (Gen. 28:12).
Dit doen zij volgens de Heere niet zonder tussenkomst van Christus. De Heere Jezus stelt dat
zij afdalen en opklimmen op de Zoon des Mensen (Joh. 1:51). Laten we om die reden de
wijsheid van Plato varen die stelt dat we alleen de toegang tot God hebben door middel van
de engelen.
13. Voor de gevallen engelen, de duivelen, moet wij volgens de Schrift op onze hoede zijn.
De satan wordt een brullende leeuw genoemd en de god en vorst van deze eeuw (2 Kor. 4:4,
Joh. 12:31, Mat. 12:29, Ef. 2:2 en 1 Petr. 5:8). Petrus tekent de duivel als een brullende en
briesende leeuw die wij door het geloof krachtig moeten tegenstaan. Laten we daarom
vooral in onze zwakheid de hulp van God inroepen, daar het Zijn werk is wapens te geven
om de listen van de satan tegen te gaan.
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14. Dat wij moeten strijden tegen deze vijand, wordt door de Schrift nog extra benadrukt,
daar men kan lezen dat de duivelen een machtig leger vormen. Van Maria Magdalena wordt
gezegd dat zij verlost is van zeven duivelen (Mark. 16:9). Elders spreekt de Schrift van een
mens die bezet werd door een legioen duivelen (Luk. 8:30). Hieruit leren we dus dat we met
talloze vijanden te maken hebben. Soms spreekt de Schrift over de satan in het enkelvoud.
Toch moeten we bedenken dat daarmee het hoofd bedoeld wordt van alle gevallen engelen,
die hij aanvoert. Daarom lezen we in de Schrift (Mat. 25:41): ‘Gaat weg, gij vervloekten, in
het eeuwige vuur, hetwelk de duivelen en engelen bereid is.’
15. Dit alles moet ons aanzetten tot een voortdurende strijd tegen de duivel. Omdat de eer
van God ons aan het hart hoort te liggen, moeten we alles wat daar tegenop komt (onder
anderen de duivel) uitbannen en tegenstaan. De duivel wil namelijk te allen tijde de
waarheid van Gods Woord verdraaien en verduisteren. Hij wordt om die reden ‘de
mensenmoordenaar van het begin’ genoemd (Joh. 8:44).
16. De duivel is zo niet gemaakt, maar is een gevallen engel. De oorsprong van zijn
verkeerdheid ligt dus niet bij God, maar bij de duivel zelf. Om deze reden verklaart Christus
(Joh. 8:44) dat de satan, als hij leugen spreekt van zichzelf spreekt, en voegt er dit bij: ‘omdat
hij in de waarheid niet staande is gebleven.’ Hieruit blijkt dat de satan in de waarheid
geweest is toen hij door God is geschapen. De val van de satan wordt eveneens geleerd door
Petrus en Judas (2 Petr. 2:4 en Judas 6). Als Paulus spreekt van uitverkoren engelen (1 Tim.
5:21) stelt hij ze stilzwijgend tegenover de verworpen engelen.
17. De satan staat onder God, dat blijkt duidelijk uit de geschiedenis van Job. God moet hem
vrijheid geven om te handelen, anders kan hij niets (Job 1:6 en 2:1). Om die reden wordt de
boze geest die Saul kwelde, een geest van de Heere genoemd. God straft zo de boze koning
voor zijn zonden (1 Sam. 16:14 en 18:10). Het staat dus vast dat de satan onder God valt.
Natuurlijk wil satan alleen God tegenstaan en slechte dingen doen. God beteugelt echter het
kwaad en gebruikt hem om de straf ten uitvoer te brengen. Zo gehoorzaamt de satan zonder
het te willen zijn Schepper. God gebruikt hem in Zijn dienst.
18. God gebruikt de satan in Zijn regering van de gelovigen. De satan vecht hen aan en
bestrijdt hen opdat zij leren oefenen in het geloof. De gelovigen geven gehoor aan de
vermaning: ‘Geef de duivel geen plaats’ (Efeze 4:27). Paulus verhaalt dat de satan zijn
geneesmiddel was om zijn hoogmoed te bedwingen (2 Kor. 12:7). Alle kinderen van God
krijgen deze oefening. Daar Christus als het Hoofd van Zijn Kerk de kop van satan heeft
vermorzeld (Gen. 3:15), kan de gelovige nooit overwonnen worden door de satan.
19. We hebben al gewezen op hen die de engelen slechts zien als goede ingevingen of
bewegingen en niet als reële personen. Deze gedachte wezen wij af. Wat we eveneens
afwijzen, is het idee dat duivelen slechts kwade aandoeningen of beroeringen zijn. Johannes
vermeldt dat de duivel zondigde vanaf het begin (1 Joh. 3:8) en Judas vermeldt dat de duivel
streed tegen de aartsengel Michaël. Petrus vermeldt van de duivelen (2 Petr. 2:4): ‘Want
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indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel
geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het
oordeel bewaard te worden.’ Hieruit blijkt dat het om reële personen gaat en niet slechts
om duistere krachten of ingevingen.
Hoofdstuk 15. Hoedanig de mens is geschapen: het vermogen van de ziel, het beeld van
God, de vrije wil en de staat van de rechtheid.
1. We moeten nu spreken over de schepping van de mens. De mens is niet alleen het
mooiste proefstuk van God, onze Schepper, maar ook als we God willen leren kennen, zullen
we moeten weten hoedanig God de mens geschapen heeft en hoe we zijn geworden na de
val in Adam. Het is namelijk goed om te weten hoedanig God de mens heeft geschapen,
opdat we niet God, Onze Schepper, de schuld geven van onze huidige, ellendige toestand.
Deze gedachte moeten we de pas afsnijden. We moeten de gerechtigheid van God van al
onze vleselijke beschuldigingen bevrijden.
2. Onder het woord ziel versta ik een onsterfelijk, maar toch een geschapen wezen. Soms
wordt ze in de Schrift geest genoemd. Zo zegt Salomo dat bij het sterven van een mens de
geest terugkeert naar God, Die hem gegeven heeft (Pred. 12:7). Christus beveelt Zijn geest
aan de Vader (Luk. 23:46) en Stefanus aan Christus (Hand. 7:59). Dat de mens meer is dan
zijn lichaam en een onsterfelijke ziel heeft, blijkt ook uit het feit dat Jezus stelt dat men hen
niet moet vrezen die het lichaam kunnen doden, maar dat men God moet vrezen die ook de
ziel kan werpen in het helse vuur (Mat. 10:28 en Luk. 12:5). Dat de ziel kan voortbestaan
nadat het lichaam is gestorven, blijkt ook uit het feit dat Jezus, hoewel het een gelijkenis is,
vermeldt dat Lazarus lag in de schoot van Abraham (Luk. 16:22). Als de ziel niet onsterfelijk
zou zijn volgens de Schrift, zou deze gelijkenis van Jezus ongerijmd zijn.
3-4. De mens is naar het beeld van God geschapen (Gen. 1:27). De zetel van het beeld van
God is de ziel. Het beeld van God is namelijk geestelijk en niet aards noch stoffelijk.
Osianders opvatting is daarom onzinnig, daar Hij het beeld van God zowel op het menselijke
lichaam als op diens ziel betrekt. Dat het beeld van God geestelijk is, blijkt uit wat Paulus
zegt (Ef. 4:23): ’Doet aan de nieuwe mens, die naar God geschapen is.’ Volgens Paulus heeft
deze vernieuwing met kennis, gerechtigheid en heiligheid te maken.
5. Het beeld van God is niet ontstaan door een invloeiing van het ezen van God zoals de
Manicheën beweren. God heeft ons met Goddelijke gaven bedeeld. Door de genade en
kracht van de Geest wordt het beeld van God weer hersteld in de mens volgens de Schrift (2
Kor. 3:18).
6-8. Alleen Plato spreekt over de onsterfelijkheid van de ziel. Het is daarom onzinnig om bij
andere filosofen te rade te gaan over de beschrijving van de ziel. Hoe moeten we de ziel
zien? We moeten de ziel zien als een zelfstandig wezen dat in het lichaam woont. Het
lichaam is het huis van de ziel. God heeft de ziel van de mens begiftigd met verstand zodat zij
het goede en kwade kan onderscheiden. De wil heeft God erbij gevoegd zodat deze zorgt
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voor het verkiezen van het goede. Door deze voortreffelijke daden heeft de eerste mens in
het paradijs uitgemunt en geblonken. De toestand van Adam was zodanig dat hij kon
staande blijven maar ook vallen. Hij kon namelijk de keuze maken tussen goed en kwaad.
Adam had immers een vrije wil. Wij hebben dit vast te houden tegenover de filosofen dat de
mens door de zondeval zich in het verderf heeft gestort en niet meer beschikt over de vrije
wil die Adam had. We komen op deze zaak nog uitvoerig terug.
Hoofdstuk 16. Dat God de wereld onderhoudt en bewaart door Zijn voorzienigheid.
1. Gods schepping is niet een eenmalige daad. Het is niet zo, zoals sommige mensen
beweren, dat God Zijn kracht in het begin heeft ingestort in de schepping en dat Hij zich niet
meer bezighoudt met Zijn schepping. Het tegendeel is waar. Het geloof ziet het namelijk
geheel anders. Door het geloof mag men weten dat God de Onderhouder en Bewaarder is
van Zijn schepping. Door het geloof mag men Gods bijzondere voorzienigheid over elk
schepsel opmerken. In Psalm 104 zegt David van Gods bijzondere zorg en onderhouding van
Zijn schepselen (Ps. 104:27-29): ‘Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner
tijd. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed
verzadigd. Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij
sterven en zij keren weder tot hun stof.’
2. Veelal zegt men als iemand iets overkomt, dat het om toeval gaat. Iemand valt door
toeval in de handen van een rover, zegt men dan. Of men zegt: iemand overkomt door
toeval dat ongeluk. De Bijbel leert echter dat toeval niet bestaat. De gelovige mag weten, dat
volgens Christus al de haren van zijn hoofd door God zijn geteld en dat zonder de wil van de
hemelse Vader geen haar van zijn hoofd kan vallen (Mat. 10:30). God regeert ook de zon,
een levenloos schepsel. Op het gebed van Jozua stond de zon stil (Jozua 10:13) en bij Hizkia
week de zon 10 graden achterwaarts (2 Kon. 20:11).
3. God is almachtig en bestuurt alles. De natuur werkt daarom niet op zichzelf zoals sommige
sofisten ons willen leren, maar wordt geheel door God bestuurd naar Zijn raad. Alles gebeurt
dus in overeenstemming met Zijn wil en regering. God zorgt reeds voor de kleine
zuigelingen. Bij hun geboorte ontvangen zij melk van hun moeder. Die kleintjes
verkondigen, terwijl zij zo genoegzaam zuigen aan de borst van hun moeder, Gods eer (Ps.
8:3). Hij gaf hun hun voedsel. Om die reden waarschuwt de profeet Jeremia ons om uit
bijgeloof te vrezen voor sterren en tekenen in de hemel (Jer. 10:2). Er is namelijk geen
werkende kracht die zelfstandig buiten God om deze wereld kan besturen. Hem alleen komt
deze eer toe.
4. Gods voorzienigheid is meer dan alleen Gods oog waarmee Hij alles ziet. Het betreft ook
Gods hand waardoor Hij alles werkt. Dat laatste wordt door sommige dwaalleraren
ontkend. Anderen stellen dat alles geschiedt door Gods macht, maar niet door Zijn bestuur
en beschikking. Ook zij perken Gods voorzienigheid in. Ik wil maar zwijgen over de
Epicureeën, die stellen dat God werkeloos is zonder Zich te bemoeien met wat er op de
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aarde gebeurt. God zou alles aan het toeval overlaten. Laten we het hierop houden dat al
het bovengenoemde strookt met wat Jezus zegt dat Hij en Zijn Vader vanaf het begin
werkzaam zijn in deze wereld (Joh. 5:17).
5. God bepaalt de hele loop van de natuur. Hij zorgt voor regen en droogte. Als we deze
zaken toeschrijven aan de samenloop van de sterren en andere natuurlijke oorzaken, laten
we niets meer open voor de Vaderlijke zorg en gunst van God noch voor Gods oordelen.
Laten we daarom dit vasthouden dat er geen druppel regen valt zonder dat God daartoe
bevel heeft gegeven. Jezus heeft immers gezegd dat er zonder de wil van de Vader geen
onbeduidend musje op de aarde valt (Mat. 10:29).
6-7. We weten dat de wereld voornamelijk is geschapen vanwege het menselijke geslacht.
Daarom moeten we nu letten op de regering van de mens door God. Salomo zegt (Spr.
20:24): ‘De treden van een man zijn van de HEERE en hoe zou een mens zijn weg richten?’
Hieruit blijk dat God alles regeert en we mogen niet denken aan blind toeval. God regeert
ook de bijzondere gebeurtenissen. Zo verwekte God in de woestijn een zuidenwind, die het
volk een overvloed van vogels toevoerde (Exodus 19:13).
8-9. Die de leer van de regering van God hatelijk willen maken, lasteren ons door te zeggen
dat dit de noodlotsleer is van de Stoïcijnen (hetgeen ook Augustinus menigmaal is
verweten). Dit is echter niet het geval. Wij leren geen noodlot, maar leren dat God
Scheidsrechter en Bestuurder is van alles. Het is wel zo dat wij Gods regering nooit helemaal
kunnen doorgronden en dat er voor het oog van de mens dingen toevallig gebeuren. Toch is
dit in werkelijkheid niet het geval. Wij zijn namelijk te traag van verstand om de hoogheid
van Gods voorzienigheid te doorgronden.
Hoofdstuk 17. Waartoe en tot welk doel deze leer in de Schrift staat.
1. God bestuurt alles in Zijn voorzienigheid. Toch zijn er zaken die voor ons toeval schijnen.
De oorzaak waarom God het doet is dan voor ons duister. We kunnen niet in Zijn verborgen
raad blikken. Toch heeft God er altijd een wijze bedoeling mee. Soms wil Hij Zijn kinderen
door tegenspoed leren lijdzaam en volgzaam te zijn. Soms wil Hij Zijn kinderen leren om niet
oppervlakkig en werelds te leven door hen tegenspoed te geven. Ook onderwerpt God de
hoogmoedige mensen door tegenspoed.
Laten we ons er echter voor hoeden om God te dagen voor onze rechtbank en om op een
lichtvaardige wijze Zijn verborgen raad te doorzoeken, waardoor wij al te gemakkelijk
oordelen. Jezus zei van de blindgeborene dat noch hij noch zijn ouders hadden gezondigd
maar dat God als doel had dat Zijn naam werd verheerlijkt (Joh. 9:3). Hiermee gaf Jezus te
kennen dat er een verborgen raad van God is, die wij niet kunnen kennen, tenzij God die ons
te kennen geeft.
2. Gods voorzienigheid kan men alleen aanvaarden als men een nederige houding
aanneemt. Sommigen vallen ons aan als wij spreken over Gods verborgen wil. Wij zouden
geen genoegen nemen met Gods wil vervat in Gods Woord. Zonder meer is Gods wil vervat
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in Gods Woord. Mozes zegt dat Gods wil niet ver van de wolken is. Men hoeft deze niet in de
afgronden te zoeken. Wel vermeldt hij erbij dat God ook een verborgen wil heeft (Deut.
29:29). Paulus heft er zelfs een lofverheffing op als hij zegt (Rom. 11:33-36): ‘O diepte van de
rijkdom, beide van de wijsheid en van de kennis Gods, hoe niet te doorzoeken zijn Zijn
oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de zin van de Heere gekend? Of
wie is Zijn raadsman geweest?Of wie heeft Hem eerst gegeven en het zal hem teruggegeven
worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in
der eeuwigheid. Amen.’ Deze verborgen dingen staan ook vermeld in het boek Job (Job
28:21). Augustinus zegt dat wij in die wijsheid moeten rusten. Het is wijs om op deze manier
de Heere te dienen en te vrezen.
3. Wie matig is in tegenspoed zal God niet de schuld geven vanwege deze tegenspoed, zoals
men in de oudheid deed (men gaf de schuld aan Jupiter of Zeus). Men zal hetgeen men
overkomt ook niet zien als een noodlot, en daar er toch geen uitweg is om het noodlot te
ontkomen, zich van de rots afwerpen zoals men in de oudheid nogal eens deed. Men zal in
de Schrift met vlijt gaan onderzoeken wat God wil en daarnaar trachten te leven om zich zo
aan de leiding van de Geest over te geven. Er zijn er ook die op een goddeloze wijze zeggen
dat als God alles bestuurt naar Zijn wil en alles ligt in Zijn raadsplan, het geen zin heeft om
middelen aan te wenden ter genezing of te bidden. Dit zijn zinloze hulpmiddelen volgens
hen. Men zegt ook als een struikrover een man gedood heeft, dat dit Gods raad is en men
ziet daarmee deze afschuwelijke wandaad door de vingers.
4. Maar men vergeet dat Gods ons zelf de hulpmiddelen en voorbehoedsmiddelen tegen
ziekten heeft gegeven. God wil ook dat u zich niet moedwillig in gevaar begeeft. Wij hebben
onze verantwoording en die moeten wij nemen en ons niet gedragen als onverstandige
mensen of redeloze schepselen. Gelukkig is onze toekomst verborgen en in Zijn hand. God
heeft voor ons namelijk alle toekomstige moeilijkheden verborgen gehouden, opdat wij niet
zouden ophouden de middelen ter hand te nemen die Hij ons aanreikt. De Voorzienigheid
van God is namelijk geen naakt feit, maar is door de middelen die God ons aanreikt en die
wij moeten hanteren, gekleed en wel.
5. Maar hoe zit het dan met een doodslager? Die doet toch ook de wil van God, zo werpt
men ons voor. Ik ontken echter dat hij de wil van God dient zoals God deze heeft
beschreven in Zijn Woord. We moeten namelijk ons leven telkens toetsen aan Gods wil,
vervat in Zijn Woord, en mogen niet rekenen met Zijn verborgen wil. Tegelijkertijd is het
waar dat God de kwade daden gebruikt van een doodslager, want die is ook een instrument
in Zijn hand. Evenwel is de doodslager schuldig aan deze doodslag, daar God het in Zijn
woord verbiedt. Kwaaddoeners zijn dus slechts werktuigen van God waardoor Hij Zijn
oordelen voltrekt, maar zij staan wel schuldig aan hun eigen vergrijp.
6. Voor de gelovige is de leer van de voorzienigheid een liefelijke leer, die zorg dient te
dragen voor een Godzalige levenswandel. Een goede overdenking van de leer zorgt voor de
beste vruchten bij de gelovigen, want als niets bij toeval gebeurt, is het het beste om altijd
het oog te richten op Hem en om alles van Hem te verwachten. Er staan zoveel rijke
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beloften van Gods nabijheid in de Bijbel, waarop wij het oog van het geloof mogen vestigen.
Ik wil er wat noemen: God zorgt voor ons ( 1 Petr. 5:9). Hij zal de rechtvaardige nooit laten
wankelen (Ps. 55: 23). Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw van de Almachtige (Ps. 91:1). Een moeder kan haar zuigeling
vergeten, dit gebeurt overigens zelden, maar God zal Zijn kinderen niet vergeten (Jes. 49:15).
7. God zorgt er voor dat alle schepselen worden bestuurd ten goede en tot heil van Zijn volk.
God schakelt op vele manieren de vijanden van Zijn volk uit. Zo gebruikt hij leugenprofeten
om Achab te misleiden (1 Kon. 22:22). God heeft de raad van Achitofel, die David wilde
ombrengen, verijdeld (2 Sam. 17:7 en 14). Kortom, God zorgt voor Zijn volk. Daarom moet
men voor alles wat gelukkig is en naar wens verloopt, God ervoor danken. Als men goede
inkomsten heeft van het land zal met moeten denken dat de HEERE in de hemel verhoort. In
tegenspoed moet men geduldig zijn.
8. De tegenspoed die de gelovige overkomt, zal hem stil en bedaard maken. Zo had Jozef
kunnen blijven steken in de trouweloosheid van zijn broeders, die hem dit onrecht hadden
aangedaan. Toch mocht hij zich sterken in Gods voorzienigheid en van daaruit kon hij zijn
broeders mild behandelen en troosten met de woorden: ‘Nu dan, niet jullie hebben mij
hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als
heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte’ (Gen. 45:8). David
beteugelde zijn droefheid met de woorden: ‘Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet
opendoen, want Gij hebt het gedaan (Ps. 39:10). Tot slot, ons vlees wordt bestraft als we
menen dat de dingen ons door toeval overkomen. Dit is ook de reden waarom Jeremia Juda
zoveel vermaand heeft, daar men meende dat zowel het goede als het kwade zonder het
bevel van God geschiedde (Klaagl. 3:38 en Am. 3:6).
9. Een vroom man zal natuurlijk niet alleen letten op Gods voorzienigheid, maar zich ook
richten op ondergeschikte oorzaken. Stel dat hij van iemand een gunst ontvangt, dan zal Hij
daar niet alleen God voor danken, maar ook die persoon. Als hij nalatig is geweest en iemand
wordt daar de dupe van, dan zal hij de schuld op zich nemen en die niet verkleinen door te
wijzen op Gods voorzienigheid. Voor de toekomst zal hij op de aardse zaken acht slaan en de
middelen ter hand nemen, want hij zal het gebruik ervan onder de zegeningen van de Heere
rekenen. Hij zal ook raad vragen aan anderen en hun hulp inroepen. Wel zal hij daarbij
overwegen dat dit alles alleen door de hand van de Heere is aangereikt en niet door
schepselen. Ook zal hij op de uitwendige hulpmiddelen niet al zijn vertrouwen stellen, maar
hij zal zich richten op de voorzienigheid van God alleen.
10-11. Het menselijk lichaam is een verzamelplaats van duizend ziekten. Talloze gevaren
duiken er in een mensenleven op. Uw huis kan in brand vliegen en de vruchten op de akkers
kunnen door hagel en droogte teniet gedaan worden. Maar als het licht van Gods
voorzienigheid er eenmaal op valt, wordt de gelovige verlost van al deze benauwdheden. De
gelovige mag weten dat geen leed hem of haar kan treffen zonder de wil van God. Hij
bestuurt alles naar Zijn raad en Hij is nabij. Dat geeft moed in benauwdheid. Zo zingt de
gelovige in Psalm 91:3 dat de Heere hem zal redden van de strik van de vogelvanger en van
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de verderfelijke pest. Zo kan men roemen in de verdrukking en zingen: ‘Zelfs wanneer een
leger mij omringt, zal ik niet vrezen want de HEERE is mijn Helper’ (Ps. 27:3).
12. Gods raad is onveranderlijk, zo hebben wij geconstateerd. Maar hoe zit het dan met
Gods berouw? Kan God op Zijn besluiten terugkomen? Laten we eens kijken wat de Schrift
zegt. Zo spreekt God na de bekering van Nineve een zachter vonnis uit tegen Nineve. We
lezen dat God berouw heeft om Zijn hardere vonnis te voltrekken dat Hij heeft uitgesproken
door de mond van de profeet Jona (Jona 3:4, 10). God laat Jesaja Hizkia het oordeel van de
dood aanzeggen, maar laat zich bewegen door de tranen van Hizkia (Jes. 38:1,5). Elders
lezen we dat God geen mens is en dus geen berouw kan hebben (1 Sam. 15:29).

13-14. Maar hoe zit het dan met God berouw? Gods berouw is geen verandering in Zijn
besluit maar is een verandering in Zijn werken naar de mens toe. De mens neemt dit waar
als een verandering, maar Gods raad wordt daardoor niet veranderd. God voltrekt op deze
manier Zijn eeuwige raad. Jona moest bijvoorbeeld naar Nineve en Jesaja naar Hizkia, niet
om de ondergang te voorzeggen, maar meer om, door de ondergang aan te zeggen, hen (de
mannen van Nineve) te beteren van hun verkeerde weg of hem (Hizkia) meer in te leiden
op de weg van het geloof. Als Hij hen had willen ombrengen, dan kon Hij dat ook
ongewaarschuwd doen. Achter het oordeel bevond zich dus een stilzwijgende voorwaarde,
namelijk dat het oordeel niet zou voltrokken worden als men zich beterde. Dit alles lag in
Gods raad opgesloten. Om die reden kan Jesaja zeggen dat wat God in Zijn raad besloten
heeft, niet kan gebroken worden (Jes. 14:27).
Hoofdstuk 18. God gebruikt de dienst van de boze en neigt harten om Zijn oordelen uit te
voeren op zodanige wijze dat Hij Zichzelf daardoor niet bevlekt.
1-2. God doet alles wat Hij wil. Dit geldt voor alle menselijke handelingen. Zij doen niets
buiten Zijn raad om. Hier ligt een heikel punt. Men heeft om die reden om God niet te
beschuldigen een onderscheid gemaakt tussen doen en toelaten. God zou het kwaad
toelaten. Dit is echter een menselijk bedenksel, daar de Schrift leert dat God het kwaad
werkt. Hij verhardt het hart van Farao. Zo heeft God voor ons de verlossing gewerkt door
de kruisdood van Zijn Zoon. Daarvoor heeft Hij het hart van Judas verhard, opdat Judas de
verborgen raad van God zou volvoeren. God gebruikte Nebucadnezar om Zijn volk te
straffen. God gebruikte de satan om Job te beproeven.
3. Augustinus stelt dat een gelovige soms iets wil dat goed is en dat God dit toch niet wil. Zo
kan het zijn dat een zoon wil dat zijn vader blijft leven, maar God wil dat deze vader sterft.
God kan ook hetzelfde willen als de boze wil van een verdorven mens. Zo wil de eerste iets
wat God niet wil en toch kan deze persoon Godvruchtig zijn. Terwijl de tweede wil wat God
ook wil en toch is deze laatste persoon een goddeloze.
4. God gebruikt de dienst van de boze, zo hebben we gezien. Desondanks is het verkeerd
om Zijn verborgen wil te vermengen met Zijn gebod. God heeft gezegd dat men niet mag
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doden of iemand onrechtvaardig mag veroordelen. Om die reden gaan de goddelozen tegen
Zijn gestelde wet in. Desondanks volvoeren zij Zijn verborgen wil.
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Het tweede boek.
Over de kennis van God de Verlosser in Christus.

Hoofdstuk 1. Door de val van Adam ligt geheel het menselijk geslacht onder de vloek .
1. Wij moeten allereerst overdenken wat ons bij de schepping gegeven is door God. Onze
natuur was voortreffelijk in de staat van de rechtheid in het paradijs. Vervolgens moeten wij
voor ogen houden dat wij door de ellendige val van Adam van deze gaven beroofd zijn.
We moeten dus overdenken dat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en versierd heeft
met rede en verstand om een heilig en eerzaam leven te leiden en om ons te kronen met
het eeuwige leven. Als we hieraan denken moet meteen het droeve schouwspel van onze
diepe val in Adam onze aandacht opeisen, zodat we een mishagen aan onszelf gaan krijgen
en onze ijver ontstoken wordt om God te zoeken om de goederen van Hem weer terug te
ontvangen die wij door onze diepe val in Adam verloren hebben.
2. Willen we tot de ware godsvrucht geraken, dan zullen we onszelf moeten onderzoeken.
Daarbij moeten we bedenken dat we niet al te graag onze armoede bloot leggen. We zijn
eerder gestreeld door vleierijen en we hebben de neiging om die vleierijen ook te geloven,
daar wij als schepselen eigen liefde hebben. Toch moeten we bedenken dat door het
aanprijzen van menselijke voortreffelijkheden het gevaar aanwezig is dat men in zichzelf
gaat rusten en men het gezonde verstand verliest. Men wordt dan zorgeloos en men zal op
deze wijze geraken tot het verderf.
3. Het algemene gevoelen van de mens is dat zelfkennis een belangrijke zaak is als het gaat
om wijsheid. Toch heeft de mens een vleselijk oordeel en begint hij zich al gauw te
beroemen op zijn verstand en betracht hij de deugd zonder zich te bekommeren om zijn
staat van ellende door de val. Daarom moeten wij als we terugdenken aan de schepping
beseffen dat we nooit meer tot ons doel kunnen komen om God te loven en te prijzen. Wij
zijn van God afgekeerd. Deze kennis ontneemt ons alle moed en brengt ons in de
verootmoediging.
4. Daar de val van Adam geheel de mensheid betreft, is het goed om te onderzoeken wat de
oorzaak van deze val is. Het is meer geweest dan alleen gulzigheid naar een vrucht. Het niet
eten van de boom van kennis van het goede en kwade was een gebod en dat te overtreden
was ongehoorzaamheid tegen God. God had bovendien aan het houden van dit gebod de
belofte van het eeuwige leven verbonden. Augustinus zegt dat onze val van onze eerste
vader bestaat uit hoogmoed. De mens was eerzuchtig en wilde gelijk zijn aan God. Paulus
bevestigt dit door te stellen dat door de ongehoorzaamheid van Adam alle mensen
verdorven zijn (Rom. 5:19). We moeten ook niet uit het oog verliezen dat de mens van de
heerschappij van God is afgeweken door verachting van de waarheid. Zo is hij tot de leugen
van satan vervallen. Moedwillig heeft de mens het juk van God afgeworpen. Hij heeft Gods
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Woord niet gelooft en heeft zich laten misleiden door de satan. Hierdoor heeft de mens de
heerlijkheid van God verloren.
5. Het is om ons heen te zien dat de val van Adam een groot gevolg heeft voor de hele
schepping. Paulus zegt dat alle schepselen zuchten (Rom. 8:22) daar zij door de val aan de
zinloosheid en smart zijn onderworpen. Men kan het zien dat de vloek door alle streken van
de wereld heen waait. De mens heeft na de val het hemelse beeld verloren en is niet langer
bekleed met wijsheid en ware kennis. Door de val is de mens blind, onrein en onmachtig. Dit
hebben de ouden de erfzonde genoemd. Pelagius ontkende deze erfzondeleer. Dit was een
list van satan om zo de kwaal te bedekken. Augustinus heeft de dwaling van Pelagius
weerlegd. Laten we er aan vasthouden dat de erfzondeleer geheel is naar Gods Woord.
David zei al dat hij in ongerechtigheid is geboren (Ps. 51:7). In het boek Job staat: ‘Wie zal
een reine geven uit een onreine?’ Waarlijk niet één (Job 14:4).
6. De onreinheid van de ouders wordt dus overgebracht op de kinderen. Waar ligt het begin
van deze besmetting? Dit vinden we alleen als we teruggaan tot onze eerste vader, Adam.
Adam is onze stamvader en wortel van alle mensen. Paulus maakt dit duidelijk in Romeinen
5:12, namelijk dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Ons leven is in Adam
verloren en wordt in Christus teruggegeven. In Ef. 2:3 zegt Paulus dat wij allen van nature
kinderen van de toorn zijn. Met de natuur wordt niet bedoelt zoals deze is geschapen maar
zoals deze natuur in Adam is gevallen.
7. We hoeven niet te onderzoeken hoe de besmetting van de erfzonde precies verloopt. Dat
heeft bij zoveel vroege kerkvaders hoofdbrekens gekost. Laten we vergenoegd zijn met
Gods Woord waarin we kunnen lezen dat Adam niet alleen zondigde voor zichzelf, maar
tevens voor al zijn nakomelingen. We weten vanuit de natuur dat vanuit verrotte wortels
verrotte takken voortkomen. Het beginsel van de verdorvenheid is in Adam aanwezig
geweest. Door dit beginsel is de mens van alle geestelijke gaven beroofd. Kinderen worden
geboren in die toestand. Daarmee ontkennen wij de leer van Pelagius, die de erfzonde
loochende en de mens natuurlijk vermogens toedeelde om God te dienen. De natuur echter,
zo hebben we gezien, stelt ons schuldig. Er ligt geen verdienste in de natuur. Alleen
bovennatuurlijke genade zorgt voor heiligmaking en het dienen van God
8. De erfzonde wil niet zeggen dat men de schuld van Adam draagt. De erfzonde van Adam
stelt elk mens persoonlijk schuldig. Het zaad van de zonde is reeds in het hart van een
pasgeboren kind. Dit kind heeft nog geen uitbrekende zonde gedaan maar draagt wel alle
kiemen van zonde in het hart. Om die reden zegt Paulus dat de dood sinds de val van Adam
alle mensen heeft getroffen, daar wij allen gezondigd hebben. Wij allen zijn met de zonde
van Adam besmet. De zonde heeft daarom ook een heel actieve kant. Het is niet alleen een
afwezigheid van het goede. Het brengt ook zelf slechte vruchten voort en kan niet stilzitten.
9-10. De erfzonde heeft zich uitgebreid over heel de mens en zetelt niet in een deel van de
mens, zoals bijvoorbeeld de lust. Heel de mens is onrein, het verstand, de wil en de
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gevoelens. In Romeinen 3 staat deze erfzonde uitgebreid beschreven. De mens is van het
hoofd tot de voetzool zonde. Zijn gedachte zijn met zonde besmeurd en zijn voeten, die het
ten uitvoer brengen, eveneens. Als we zeggen dat de mens van nature zondig is, willen we
daarmee niet te kennen geven dat de mens zo geschapen is. Dit is gekomen door de val.
Daarom zegt Paulus dat wij allen van nature kinderen van de toorn zijn (Efeze 2:3).
Hoofdstuk 2. Dat de gevallen mens aan beklagenswaardige dienstbaarheid is
onderworpen.
1. Als we zeggen dat de mens niets meer kan doen om de gerechtigheid te betrachten, dan
gaat het hem niets meer aan en wordt hij gemakkelijk ontslagen van zijn plichten.
Anderzijds is er het gevaar dat God niet aan Zijn eer komt en de mens hoogmoedig wordt,
als men hem enig vermogen toeschrijft. Aan beide klippen moeten we ons niet stoten. De
mens moet daarom enerzijds gewezen worden op diens onbekwaamheid tot het goede en
anderzijds opgewekt en onderwezen worden in het goede. Laten we echter vasthouden dat
onze kracht gelijk is aan die van een rietstaf. Als we erop leunen zal deze weldra breken.
2-3. De wijsgeren delen de ziel in in het verstand, de wil en het gevoel. Het verstand of de
rede regeert de ziel. Het gevoel is zwak en dient geleid te worden. Zij plaatsen dus de rede
aan de top als een kundig bestuurder, het gevoel onderaan en de wil er tussenin. Natuurlijk
is het volgens hen niet altijd gemakkelijk voor de mens om de rede aan het bewind te laten.
Er zijn nu eenmaal veel begeerlijkheden waarmee men te kampen heeft. Dit echter is de
hoofdzaak van alle wijsgeren, dat de rede genoegzaam is voor een goede regering van de
mens. Weliswaar wordt de wil door het gevoel tot het kwade gedreven, maar de rede blijft
de uiteindelijke bestuurder. Als men deze volgt, zal dit leiden tot het goede en de deugd.
4-7. De oude kerkschrijvers hebben erkend dat de rede van de mens door de zonde is
aangetast en de wil door de zonde zwaar is gewond geraakt. Desondanks zijn velen van hen
de wijsgeren in hun denken over de vrije wil van de mens genaderd. Chrysostomus stelt dat
de mens een vrije wil heeft. Wat de vrije wil is, hebben weinigen van de kerkvaders
beschreven, hoewel het begrip in hun geschriften bij herhaling voorkomt. Overigens kan
het begrip vrije wil verwarrend werken. Het gevaar doet zich voor, dat als de mens hoort
van de vrije wil, hij dan meent dat hij heer is van zijn verstand en dat hij zijn wil naar welke
zijde hij wil, kan buigen.
8. Augustinus is op dit punt helder geweest. Hij heeft de wil dienstbaar genoemd. Hij stelt in
zijn geschriften dat de wil verdorven is, daar de mens door de val een dienstknecht van de
zonde is geworden. Tevens merkt hij op dat alleen de genade een mens vrij maakt. Toch
wilde Augustinus de vrije wil ook weer niet ontkennen, zoals sommigen deden om zo de
zonde te verontschuldigen. Maar zoals ik reeds heb gezegd, vermeldt hij keer op keer dat de
mens verdorven is en geen goed kan doen uit zichzelf, en daarom geheel aangewezen is op
de genade van God.
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9. De vroege kerkvaders waren veel dubbelzinniger dan Augustinus. Nu eens leren zij dat de
mens beroofd is van de vrije wil en geheel en al op de genade van God is aangewezen. Dan
weer schijnen ze de mens uit te rusten met eigen wapenen. Evenwel durf ik te stellen dat
hoewel zij soms in hun geschriften de vrije wil oppoetsen, toch hun oogmerk niet anders is
geweest dan om de mens te leren op eigen kracht niet te bouwen en zijn kracht van God
alleen te verwachten.
10. Ik heb reeds eerder gezegd dat het goed is voor de mens en bijzonder heilzaam om zich
bewust te zijn van eigen onmacht, armoede en ellende. Hoe meer men vordert in deze
kennis van zichzelf des te meer men aangewezen is op de genade van God. Het gevaar is er
dat we menen dat we zelf iets kunnen of bezitten, waardoor wij op onszelf gaan vertrouwen
en menen iets te zijn zonder dat we onze God nodig hebben. De Schrift leert duidelijk dat hij
vervloekt is die vlees tot zijn arm stelt (Jer. 17:5). Er staat ook dat God de moedeloze kracht
geeft, maar de sterke jongeling die op eigen kracht bouwt, moedeloos maakt (Jes. 40:29).
11. Chrysostomus heeft het zo helder verwoord, en ik val het van harte bij, dat de grondslag
van onze wijsbegeerte nederigheid is. Als u mij zou vragen wat de grondslag is van de
christelijke godsdienst dan zou ik u dit antwoorden. Ten eerste de nederigheid, ten tweede
de nederigheid en ten derde de nederigheid. We moeten beseffen dat het enige dat wij
bezitten onze zonden zijn en dat God alleen de gerechtigheid bezit. Waarom hebben
sommigen zo groot gedacht van het vermogen van de natuur? Zij is gewond, ze is
beschadigd, ze is verwoest en ze is verdorven. U vindt geen hulp in uzelf. Uw wapenen zijn
verbroken. Maar hoe meer u in uzelf krachteloos bent, des te meer zal de Heere u
ondersteunen.
12. Augustinus maakt een mooi onderscheid tussen natuurlijke gaven en de
bovennatuurlijke gaven. De natuurlijke gaven van de mens zijn door de zonde bedorven en
de mens is van zijn bovennatuurlijke gaven beroofd geworden. Onder dit laatste verstaan
wij de lucht van het geloof en de gerechtigheid die nodig is om het hemelse leven en de
eeuwige gelukzaligheid te verkrijgen. Door deze beroving zwerft de mens rond buiten het
koninkrijk van God totdat hij door de genade van de wedergeboorte weer terugkomt. Alleen
Christus kan de beroofde gaven weer teruggeven. Op natuurlijk gebied zijn de gaven van de
mens bedorven. De gezondheid van het verstand en de rechtheid van het hart is bedorven.
De rede waardoor men kan kiezen tussen goed en kwaad, is verzwakt en ten dele verdorven.
In zekere zin schijnt er nog enig licht in de duisternis en zijn er nog vonkjes overgebleven in
de mens (Joh. 1:5). Toch kan het verstand de rechte koers niet houden en zwerft de mens
om.
13-14. Overigens is de natuur van de mens door diens rede best is staat om goede dingen te
doen in het ondermaanse. Als het om hogere zaken gaat is de mens van zijn geestelijke
gaven geheel en al beroofd. Daarom moeten we een onderscheid maken in de aardse dingen
en hemelse dingen. De mens is een redelijk schepsel en kan best een geordende
samenleving opbouwen. Natuurlijk zijn er dieven en rovers, maar zij handelen niet naar hun
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verstand maar naar hun begeerlijkheid. Omtrent het geloof en de gerechtigheid die God
eist, is de gevallen mens volkomen onbekwaam.
15. Als we de geschriften van de heidenen doornemen, ontdekken we dat het verstand van
de mens door God omtrent het aardse met uitnemende gaven is bekleed. Neem de
geschriften van de wijsgeren over de beschrijving van de natuur. Of de geschriften van de
rechtsgeleerden of die van de wiskundigen. In die geschriften zien we iets blinken van de
door God gegeven gaven.
16. De Geest geeft voortreffelijke gaven die Hij uitdeelt voor het algemene nut en Hij geeft
ze aan wie Hij wilt. Neem Bezaleël en Aholiab. Zij hadden de kennis en wetenschap van de
Geest ontvangen om zo de voortreffelijke tabernakel te maken (Ex. 31:2). Maar God geeft
toch Zijn Geest niet aan boze mensen? Inderdaad niet de Geest van de heiligmaking, want
daardoor wordt men een tempel van de Geest, maar wel de algemene gaven van de Geest,
waardoor men op deze aarde anderen tot nut kan zijn. Daarom mogen wij gebruikmaken
van de wetenschappen zoals wiskunde, natuurkunde etc. Toch maken dit soort gaven de
mens niet gelukkig. Het zijn vergankelijke gaven die zullen verdwijnen voor God.
17.De mens onderscheidt zich door de rede van de redeloze dieren. Deze gave is niet gelijk
verdeeld over alle mensen. Er zijn mensen die geboren worden met weinig verstand en rede.
Anderen heeft God begiftigd met een zeer groot verstand. Met name mensen die door God
geroepen worden om een bijzondere taak te vervullen ontvangen meer van de gaven van de
Geest, zoals de Richteren. We lezen van hen dat de Geest van de HEERE op hen was (Richt.
6:34).
18. De mens is blind als een mol als het gaat om God te kennen als Vader, waarin onze
gelukzaligheid bestaat, en ook op het punt van het inrichten van ons leven naar Gods
geboden is de mens onbekwaam. Zonder meer hebben de wijsgeren aardige dingen gezegd
over God, maar er zit zoveel inbeelding bij waaruit we kunnen opmerken dat de mens
gevallen is. We zijn geworden als een mens die in het donkere open veld wandelt en even
het licht van een bliksemstraal ziet. Daarom is de kennis van de wijsgeren een zeer vluchtige
kennis. Wijsgeren hebben nooit met hun menselijke rede de geur ontwaart die de zekerheid
geeft van Gods goedertierenheid en Vaderlijke zorg.
19-20. We kunnen dus instemmen met wat Johannes (1:4) zegt, dat het Licht in de duisternis
schijnt maar dat de duisternis het niet heeft begrepen. Hier noemt de Geest de mens duister
en ontneemt de mens van alle geestelijke gaven. Om die reden zijn volgens Johannes de
mensen die Christus omhelzen, niet geboren uit bloed en de wil van de man, maar uit God
(Joh. 1:13). Het vlees kan zo’n verheven wijsheid niet vatten. Dit wordt op meerdere
plaatsen in de Schrift zo geleerd. Johannes de Doper zei : ‘Niemand kan ook iets aannemen,
zo het hem van boven niet gegeven is’ (Joh. 3:27). Jesaja leerde dit eveneens . Hij wijst op
het toekomstig herstel van de kerk en vermeldt dan dat dit herstel er in gelegen is dat men
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door God Zelf geleerd wordt (Jes. 54:13). Voor niemand staat de toegang van het Koninkrijk
open dan alleen voor diegene van wie het verstand door de Heilige Geest verlicht is.
21. De Schrift leert duidelijk dat de mens verlicht moet worden door de Heilige Geest om de
Schrift te verstaan. Alleen de Schrift is niet genoeg. David vraagt of de HEERE zijn ogen wil
openen om de verborgenheden van de wet te verstaan (Ps. 119:18). Natuurlijk straalt Gods
Woord de mensen toe, maar zij hebben daar weinig voordeel van, wil David zeggen, als God
de ogen niet opent. Wie meent met zijn verstand waarheid te doorgronden, is des te blinder
omdat men op deze wijze de eigen blindheid niet erkent en opmerkt.
22. Op het punt van het inrichten van de levenswandel naar de wet van de HEERE lijkt het er
op dat het verstand van de mens wat scherpzinniger is. Paulus zegt dat de heidenen die geen
wet hebben, de werken van de wet doen. Zij hebben zichzelf tot een wet (Rom. 2:14).
We moeten echter wel het verband goed verstaan waarin Paulus dit schrijft. Paulus laat zien
dat de heidenen die geen wet hebben,niet te verontschuldigen zijn. Hun geweten is hun tot
wet. Zo wordt hen alle verontschuldiging ontnomen. De mens is echter toegeeflijk
tegenover zichzelf. Dit leidt tot zonde. De opmerking van Plato dat de zonde bedreven wordt
uit onwetendheid is daarom niet correct. Op deze manier verontschuldigt men de mens die
een geweten heeft en kan weten wat goed en kwaad is.
23. Om die reden spreekt Themistius de waarheid als hij stelt dat de mens in het beschrijven
van wat goed en kwaad is in het algemeen nooit faalt. Maar als het op het persoonlijke vlak
komt, is deze kennis niet zuiver. Zo weet elk mens dan men niet mag doden en acht men
doden ongeoorloofd, maar als het om het doden gaat van zijn eigen vijand acht de mens dat
een goede zaak.
24. Hoewel de mens een redelijk besef heeft van goed en kwaad, wil dit niet zeggen dat dit
besef in alle zaken gezond en gaaf is. Door het besef van goed en kwaad kan de mens zich
voor God niet verontschuldigen. Toch eist God een hogere gerechtigheid dan die van het
geweten van de gevallen mens. Die gerechtigheid kan men alleen in Gods Woord vinden.
25. We hebben de opvatting van Plato verworpen, namelijk dat alle zonde voortkomt uit
onwetendheid. We moeten echter oppassen om niet geheel de andere kant op te gaan,
namelijk dat alle zonde voortkomt uit boze opzet. De rede van de mens is niet altijd in staat
om alles te overzien. Ons verstand schiet soms ook tekort om iets goeds te doen. Daarom
hebben we de verlichting van ons verstand nodig. David was zich van deze zwakheid bewust
en bad God of Hij Zijn geboden op de juiste wijze mocht leren verstaan (Ps. 119:34). Hij bad
ook om een vaste en oprechte geest, die hij door eigen schuld had verloren (Ps. 51:12).
Hoofdstuk 3. Dat uit de verdorven natuur van de mens niets goeds voortkomt.
1. De mens is volgens de Schrift uit het vlees geboren (Joh. 3:6). Het bedenken van het vlees
is volgen de apostel de dood (Rom. 8:6). Het is vijandschap tegen God. Het woord vlees ziet
op heel de mens en diens zondige natuur en niet zozeer op het lichaam. Er is namelijk niet
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iets hogers in de mens dat God behaagt. Om die reden moet de mens ook geheel wederom
geboren worden, wil de mens God kunnen behagen. Deze wedergeboorte is niet naar het
lichaam. Het is de inwendige mens die wordt vernieuwd.
2. Even zwaar is de veroordeling van Jeremia over het hart van de mens. Hij stelt dat het
hart van de mens bedrieglijk is (Jer. 17:9). Maar om het kort te houden wil ik mij tot de zeer
duidelijke spiegel richten in Rom. 3:10, waar de apostel stelt dat er niemand rechtvaardig is
en niemand verstandig is. Wij allen zijn afgeweken en onnuttig geworden voor God en onze
naasten. Hier ontneemt Paulus de mens al zijn kennen en kunnen. De mens bezit geen
deugden, zoals de wijsgeren menen.
3. Hoewel Paulus een zeer negatief beeld schetst van de mens, zijn er ook mensen die
eerbaar hebben geleefd. Hun handen hebben nooit bloed vergoten. Zij hebben nooit iets
geroofd. Hoe kan dat? Dat komt omdat God het kwaad beteugelt. Hij legt bij sommigen de
begeerten aan banden. Soms gehoorzaamt men uit angst voor straffen van de wetten.
Soms uit schaamte. Anderen staan naar een eerbaar leven omdat zo’n leven voordeel biedt.
Weer anderen doen het om zo ontzag en respect te verkrijgen bij anderen. Zijn
uitverkorenen echter geneest Hij van deze krankheden. Op welke wijze Hij dat doet, daar
zullen we later nog op ingaan.
4. Natuurlijk zijn er mensen die uitblinken in deugden. Toch wordt men daarbij altijd
gedreven door eerzucht en dit werpt een smet op deze handelswijze. Zo wordt het
voornaamste stuk gemist, namelijk de oprechtheid van het hart. Er kan ook een andere
oorzaak achter deze deugdbetrachting liggen. Soms namelijk maakt God mensen bekwaam
om een belangrijke positie te vervullen, zoals koning Saul, die tijdelijk door God tot een
nieuwe man werd gemaakt (1 Sam. 10:6).
5. De menselijke wil is zondig. Na de val is de mens namelijk niet van zijn wil beroofd, maar
deze is door de zonde ziek geworden en niet in staat om het goede te doen. Daarom bad
Jeremia ook of de HEERE hem bekeren wilde, omdat hij dan pas echt bekeerd is (Jer. 31:18).
Ook de kerkvaders stemmen hiermee in. Bernardus van Clairvaux bijvoorbeeld stelt dat het
kwade dat de mens wilt, afkomstig is van de verdorven natuur en het goede is afkomstig van
de genade. Augustinus merkt op dat de mens na de val niet gedwongen, maar vrijwillig
zondigt. De mens wordt bewogen door zijn eigen genegenheid en niet door dwang van
buitenaf. Bernardus stemt volledig in met Augustinus als hij stelt dat van de levende wezens
alleen de mens vrij is, maar door de val kiest de mens noodzakelijkerwijs vrijwillig voor de
zonde en daarmee voor de dienstbaarheid.
6. De genade herstelt de verdorvenheid van de mens. De apostel spreekt tot de Filippenzen
(1:6) over het goede werk dat God in hen begonnen is. Dit begin van het goede werk
voltrekt zich in de wil. God begint dat goede werk in ons door een liefde, begeerte en ijver
tot gerechtigheid in onze harten te ontsteken of door de harten te buigen, te vormen en te
schikken tot gerechtigheid. God geeft een nieuw hart en een nieuwe geest en neemt het
37

stenen hart weg (Ez. 36:26). Door dat nieuwe hart kan men de inzettingen van God weer
houden. Deze beschrijving geeft aan dat God het doet. Dit doet Hij in werkelijkheid door het
bestaande hart week te maken en om te buigen door Zijn genade. Daardoor krijgt het
nieuwe begeerten en neigingen. God werkt geheel en al het willen van de mens (Fil. 2:13).
7. Belangrijk is dat God de wil volledig gewillig maakt. Dat is Zijn werk. Het is niet zo dat God
de wil voorbereid en dat de mens dan in eigen kracht volgt. Er is geen medewerking.
Augustinus heeft wel gezegd dat de wil een volger is van de genade. Met deze uitspraak had
hij als doel om het goede werk op de tweede plaats te stellen. Pelagius legde de eerste
oorzaak van de zaligheid in de mens. Augustinus stelde hier tegenover dat deze ligt in Gods
genade. De genade van God is eerder dan de verdienste van de goede werken. Hoe de
uitwerking van de genade is, daaraan gaat hij voorbij. Hij weerlegt alleen Pelagius. Elders
behandelt Augustinus de uitwerking van Gods genade op een uitstekende wijze. Augustinus
laat zien dat God Zelf geheel en al de Werkmeester is van het goede werk in en door de
mens.
8. In de uitverkorenen wordt het goede werk door God gewerkt. De Schrift zegt dat God het
stenen hart wegneemt en hen een vlezen hart geeft. Jeremia (32:39) zegt: ’Ik zal hun enerlei
hart en enerlei weg geven om Mij alle dagen te vrezen.’ Even daarna lezen we: ‘Ik zal de
vreze van Mijn Naam in hun hart geven.’ Bij Ezechiël (11:9) lezen we hetzelfde: ‘Ik zal hun
enerlei hart geven en Ik zal hun een nieuwe geest geven in het binnenste van hen. Het
stenen hart zal Ik uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven.’ We leren
hieruit niets anders dan dat de bekering een schepping is van een nieuwe geest. Hieruit
leren we eveneens dat uit onze wil niets goeds voortkomt totdat dezelve vernieuwd wordt.
9-10. Ook de gebeden van de heiligen laten zien dat God de Werkmeester is van het goede
werk. Salomo zegt: ‘Laat de HEERE ons hart tot Hem neigen opdat wij zijn geboden houden’
(1 Kon. 8:58). Hiermee toont hij de hardheid van ons hart dat een en al tegenstand is tegen
Gods wet. Dit staat ook in Ps. 119:36: ‘Neig mijn hart tot uw getuigenissen.’ Dit gebed is
nodig want het menselijke hart is vol verkeerdheid en niet in staat om Gods getuigenissen op
te volgen. Om die reden bad David (Ps. 51:12) om een vaste geest, daar hij van Gods
besturende genade beroofd was. Ook Jezus onderstreept dit als Hij stelt dat Hij de ware
wijnstok is. Alleen de rank die in Hem is en met Hem verbonden is, zal vruchten dragen (Joh.
15:1). Paulus stelt dat het God is Die in de gelovigen het goede werk werkt (Fil. 2:13). We
kunnen dus stellen dat we de God beroven van Zijn eer als wij stellen dat wij op de een of
andere manier het goede werk gedaan hebben of er deels bij betrokken zijn. We moeten dit
vasthouden vanuit Gods Woord: dat God de zwakke wil niet helpt. Dan zou er nog iets van
de mens bij zijn, maar het is veel genaderijker: God werkt geheel en al de wil van de mens,
die geheel en al verdorven is.
10. Het is ook niet zo dat God de wil eerst roert om dan de keus aan de mens over te laten.
De vroege kerkvader Chrysostomus heeft het niet bij het rechte eind als hij stelt dat God die
mens trekt, die getrokken wil worden. God biedt niet de genadegave van een goede wil aan,
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die de mens al of niet kan aannemen. Maar Hij werkt het willen Zelf in de mens. Dit doet
God door door Zijn Geest ons hart te besturen, te neigen en te regeren. Duidelijk moet ons
zijn dat de middelmatige beweging van de wil van de mens door God en het al of niet
opvolgen van deze beweging door de mens zelf, zoals de sofisten leren (Roomse theologen),
door de Bijbelse gegevens verworpen moet worden.
11. God is geheel en al de Werkmeester van het goede werk in de mens, ook van de
volharding. God werkt zowel het willen als het werken (Fil. 2:13). Daarom is de volharding
van de heiligen een werk van God . De dankbaarheid waardoor men goede werken doet en
volhardt in de genade, is dus geen verdienste van de mens, zoals Rome leert.
12. De tekst van de apostel wordt op een gemene wijze verwrongen als hij zegt (1 Kor.
15:10) ‘Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die
met mij is.’ Hier zou sprake zijn van meewerkende genade. De genade zou samen met Paulus
gezorgd hebben voor die overvloedige arbeid. Maar Paulus zegt duidelijk dat hij het niet is
die alles verricht heeft, maar de genade van God. Hij zegt dus niet dat de genade met hem
heeft meegewerkt, maar dat de genade die met hem was, de werkmeester van alles is
geweest. Bernard van Clairvaux zegt, als hij de kerk sprekend invoert: ‘Trek mij, die onwillig
ben, opdat Gij mij gewillig maakt. Trek mij, die traag ben, opdat Gij mij doet lopen.’
13-14 Ook Augustinus leerde geen meewerkende genade zoals de Sofisten van Sorbonne.
Heel de oudheid zou onze opvatting niet dekken volgens hen. Zij echter volgen hun vader
Pelagius tegen wie Augustinus heeft gestreden. Augustinus zegt namelijk dat de wil van de
heiligen zozeer door de Heilige Geest wordt ontstoken, dat zij daarom kunnen omdat zij zo
willen, en ze willen omdat God werkt dat ze zo willen. Zou God de wil niet werken, dan
zouden zij onder hun eigen zwakheid vanwege de vele aanvechtingen bezwijken.
Augustinus wil dat Pelagius zal bekennen dat wij de genade nodig hebben bij ieder daad. Er
is geen sprake van meewerkende genade noch van een menselijk verdienste, volgens
Augustinus.
Hoofdstuk 4. Op welke wijze God in de harten van de mensen werkt.
1. Augustinus ziet de wil van de mens als een paard, dat of bereden wordt door God of door
de satan. Als God het berijdt, dan stuurt Hij de wil op de rechte weg, maar als satan de wil
berijdt, dan stuurt deze het paard op ongebaande wegen en drijft hem in kuilen en doet hem
van de hoogte nederwaarts storten. We moeten wel opmerken dat de mens niet gedwongen
wordt door satan, maar dat hij door zijn blindheid deze noodzakelijkerwijs gehoorzaamt. De
apostel merkt op dat de god van deze eeuw de ongelovigen, die voor het bederf bestemd
zijn, de zinnen verblind heeft opdat zij het licht van het Evangelie niet zullen aanschouwen (2
Kor. 4:4).
2. In het boek Job zien we hoe Job door diverse partijen kwaad berokkend wordt. Allereerst
door de Chaldeeën, die door de satan gebruikt worden; Job zelf schrijft het aan God toe. Is
God dan de Werkmeester van het kwaad? Van belang is om oogmerk en doel in de gaten te
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houden. God doet het om Zijn knecht te beproeven. De Chaldeeën berokkenen Job kwaad
vanwege eigen gewin. Tenslotte de satan, deze port de Chaldeeën aan en werkt in deze
verworpenen. We moeten wel in de gaten houden dat het niet ongerijmd is om hetzelfde
werk aan God, de satan en de mens toe te schrijven, mits we maar het oogmerk en doel
onderscheiden. God blinkt namelijk uit in rechtvaardigheid.
3-4. De leraars van de Vroege Kerk waren soms erg voorzichtig omtrent de verharding en
verblinding van de goddelozen. Zij waren bang om de deur voor goddeloosheid open te
zetten door oneerbiedig te spreken van de daden van God. Zo heeft Augustinus gezegd dat
verharding en verblinding niet behoort tot de werking van God, maar slechts tot Zijn
voorwetenschap. Dit echter druist in tegen de Schrift zelf. Zeer dikwijls wordt gezegd dat
God de verworpenen verblindt en verhardt. Deze beschrijving laat voorwetenschap en
toelating niet toe. Zo lezen we van de koning van Sihon, die het volk niet door zijn land laat
trekken, dat God zijn geest verhard heeft (Deut. 2:30). We lezen in de Schrift ook dat God
het hart van farao verhardt (Ex. 4:21 en 7:3): ‘Ik zal het hart van Farao verharden dat hij u
niet zal horen en het volk zal laten gaan.’ De HEERE gaf farao over aan de satan.
5-7. Dat de satan er tussenkomt om de verworpen aan te zetten tot verkeerde daden en God
het die kant op stuurt, kan men vaak lezen in de Schrift. Zo wordt in het boek Samuel meer
dan eens gezegd dat de Geest van de HEERE week en een boze geest hem verschrikte
(1 Sam. 16:14 en 18:10). God stuurt ook verkeerde mensen aan tot het goede. Zo bewoog Hij
de wil van de Egyptenaren om de Israëlieten zo gunstig te zijn dat zij al hun kostelijke vaten
te leen gaven (Ex. 11:3). Elders lezen we dat de Heere hat hart van de koning in Zijn hand
heeft (Spreuken 21:1).
Hoofdstuk 5. De weerlegging van tegenwerpingen die ter verdediging van de vrije wil naar
voren worden gebracht.
1. Men stelt dat, als er geen vrije wil is en als de mens noodzakelijk moet zondigen en niet
anders kan dan zondigen daar hij een gevallen mens is, of men dan de mens schuldig kan
stellen. De mens kan zich, als er geen vrije wil is, er op beroepen dat hij nu eenmaal zondaar
is en hij geen enkel vermogen heeft om niet te zondigen. Toch moeten we ons afvragen
waar die onmacht vandaan komt. Is het niet zo dat Adam zich vrijwillig aan de dwingelandij
van de satan heeft overgegeven? Wij staan allen schuldig aan de val van Adam, daar wij in
hem gezondigd hebben.
2. Maar hoe zit het dan met belonen? Als de mens niets goeds kan doen, kan hij dan loon
ontvangen? Wat betreft de beloningen van de rechtvaardigen moeten we belijden dat het
meer Gods goedheid is dan dat deze beloning van onze verdienste zou afhangen. Augustinus
stelt dat de zonden van de gelovigen zijn, maar de verdiensten zijn de goederen van God. Dit
is naar de leer van de Schrift. De apostel zegt namelijk dat de gelovigen worden gekroond
(2 Tim. 4:8). Deze kroon ontvangen zij door de barmhartigheid van de Heere, Die hen
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geroepen heeft. Want die Hij geroepen heeft, rechtvaardigt Hij en die Hij gerechtvaardigd
heeft, die zal Hij ook verheerlijken (Rom. 8:29).
3. Waarom sommige gelovigen volharden en andere gelovigen niet, komt doordat God
diegenen die volharden daar de kracht voor geeft. Aan hen die niet staande blijven in het
geloof, geeft God de kracht niet. Volharden is geen prestatie van de mens, maar genade
alleen.
4. Men werpt ons voor de voeten dat vermaningen geen zin hebben als een mens ze in eigen
kracht toch niet kan opvolgen, zoals wij leren. Wij zijn niet de eerste die met deze
tegenwerping te maken krijgen. Augustinus kreeg deze vraag eveneens voor de voeten
geworpen en hij schreef het boekje ‘Bestraffing en genade.’ Augustinus stelde dat men uit
het gebod kan leren waaraan men schuldig staat, en wat men moet begeren te doen, en dat
men in het gebed moet begeren wat men behoort te doen. De Schrift leert dit ook. In de
brief aan de Romeinen houdt de apostel niet op de gemeente te vermanen, maar
tegelijkertijd houdt hij hen voor dat het ‘niet degene die loopt noch degene die wil is, maar
de ontfermende God’ Die alles in goede banen leidt (Rom. 9:16).
5. Waarom staan al die vermaningen in de Schrift daar wij ze toch niet kunnen houden? God
wil de gelovigen voorbereiden op het ontvangen van de genade door hen eerst te vermanen.
Door de vermaningen worden de gelovigen overtuigd van zonden en begerig gemaakt naar
de genade. God werkt namelijk tweeledig in een zondaar. Allereerst door de werking van de
Geest in het hart en ten tweede door de werking van de Geest door het Woord. Door Zijn
Geest maakt Hij hen tot een nieuw schepsel en door Zijn Woord wekt Hij hen op om die
vernieuwing te begeren, te zoeken en te verkrijgen.
6. Men werpt ons voor de voeten dat de wet tevergeefs is gegeven als de mens deze door de
val, zoals wij dat leren, toch niet kan onderhouden. Toch heeft de wet wel degelijk een
functie. Paulus zegt dat door de wet van de kennis is van de zonde (Rom. 3:20). Dat de wet
zonde maakt (Rom. 7:7). Dat de wet er bij ingekomen is opdat de misdaad overvloediger
wordt (Rom. 5:20).
7. Bij de geboden zijn ook de beloften toegevoegd. Dit is niet voor niets, daar wij geheel
onbekwaam zijn en onmachtig om de geboden te onderhouden. We zijn daarom volkomen
aangewezen op de genade van God. De beloften roepen ons dus toe dat wij niet geschikt
zijn uit onszelf om God te dienen en Zijn geboden te houden.
8. God gebiedt ons dat wij ons bekeren, maar dit kunnen wij niet. Daarom roept de profeet
Jeremia het uit (Jer. 31:18): ‘Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.’ Er is geen bekwaamheid in
ons. Niet voor niets lezen we op ontelbare plaatsen in de Schrift dat de gerechtigheid en
heiligheid van ons als gelovigen een gave van God is. Ook dat wij als gelovigen mogen
volharden is een werk van God Zelf door Zijn Geest. Het is namelijk de Geest van God door
Welke wij verzegeld zijn, dat is: standvastig zijn, tot de dag van onze verlossing (Ef. 4:30).
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9-10. Als de HEERE ons gehoorzaamheid gebiedt, moeten we daar niet uit besluiten dat wij
het vermogen hebben om de HEERE te gehoorzamen en Zijn wet te vervullen. De geboden
stellen ons namelijk schuldig en maken ons krachteloos. God voegt er daarom Zijn beloften
bij om ons zo door deze zoete genade te lokken om Hem en Zijn geboden lief te hebben.
11. Dan zijn er nog de bestraffingen door de profeten. Deze bestraffingen tonen aan dat het
volk schuldig is en een zondig hart met zich meedraagt. Bij de Godvruchtigen leiden deze
bestraffingen tot een ernstige belijdenis van hun schuld zoals bij Daniël. Daniel belijdt in een
plechtig gebed in het 9de hoofdstuk van zijn boek schuld tegenover de HEERE. Uit dit alles
blijkt dat wij een zondig hart in ons omdragen. Zij die een afgod maken van de vrije wil,
ontkennen dat. Toch leert de Schrift het anders. Niet voor niets vermaant de dichter van
Ps. 95:8 dat het volk Israël hun harten niet moeten verharden. Natuurlijk is het waar dat de
Heere de gelovigen door de vermaningen opwekt om Hem te dienen met vrees en beving
(Fil. 2:12). Echter, dit kunnen de gelovigen niet in eigen kracht volbrengen of door hun vrije
wil. De gelovigen blijven alleen staande door de kracht van de Heilige Geest. Daarom worden
zij vermaand de Geest niet uit te blussen (1 Thess. 5:19).
12-18. Maar Mozes zegt toch in Deut. 30:11 dat de wet in de mond en het hart moeten zijn
om die te doen. De vraag is of wij dit gemakkelijk kunnen doen. Niet voor niets voegt hij er
even te voren bij dat ons hart besneden moet worden door God om God te kunnen
liefhebben (Deut. 30:8). De opdracht die Mozes geeft, kan dus alleen volbracht worden door
de hulp en bijstand van de Heilige Geest, Die in onze zwakheid Zijn werk krachtig uitvoert.
Augustinus stelt eveneens dat de Geest van God de Helper is van de gelovige, zodat die
gelovige ook gaat werken. De Geest bestuurt namelijk de wil van de gelovige, maar Hij kan
die niet sturen alvorens Hij deze wil verbeterd en vernieuwd heeft.
19. Dan zijn er nog mensen die zeggen dat Christus sprak over een reiziger die de
moordenaars halfdood op weg hadden geworpen (Luk. 10). Bijna alle schrijvers leren dat dit
het beeld van de gevallen mens is. Onze tegenstanders, die hier op doorborduren, maken op
grond van deze gelijkenis op dat de mens door de zondeval halfdood is, maar toch nog enig
vermogen heeft (halflevend). Maar deze spreuk van onze vroege kerkvaders moeten we wel
toetsen aan Gods Woord. De vraag is of de Schrift deze visie toelaat. Wanneer Paulus van
onze verlossing spreekt, heeft hij het er niet over dat we halfdood waren. Hij richt zijn woord
tot hen die slapen en begraven zijn (Ef. 2:5 en 5:14). En de Heere Zelf zegt dat doden door
Zijn stem geestelijk zullen opstaan (Joh. 5:25). Bovendien heeft onze kerkvader Augustinus
gezegd dat de mens na zijn val van de genadegaven is beroofd en dat het natuurlijke in de
mens bezoedeld en bedorven is. Ook het verstand van de mens is van de ware gerechtigheid
beroofd.
Hoofdstuk 6. De verdorven mens moet zijn verlossing in Christus zoeken.
1. De mens ligt zodanig verloren dat de kennis van God de Schepper niet genoeg is om hem
te redden. Het was de bedoeling dat het gebouw van de schepping ons zou leiden tot de
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ware Godsvrucht, waardoor de mens de toegang zou krijgen tot de volmaakte
gelukzaligheid. Maar na onze afval wenden wij onze ogen naar beneden en naar boven,
maar overal is de vloek van God. Natuurlijk is daar Zijn Vaderlijke gunst, maar toch klaagt ons
geweten ons aan dat wij van nature niet Zijn kinderen zijn. Alleen door het geloof in Christus
kunnen wij God als Vader weer recht leren kennen. Hij is de enige Deur door welke wij de
zaligheid ingaan.
2. In Gal. 3:16 stelt Paulus dat God het zaad van Abraham in Zijn verbond begrepen heeft. Dit
Zaad is Christus, volgens Paulus, de grote Nakomeling van Abraham. We weten dat niet allen
die uit het vlees van Abraham zijn geboren in het ware zaad zijn gerekend. Denk aan Ismaël
en aan Ezau. Zij waren wel kinderen naar het vlees van Abraham, maar niet verkoren tot het
eeuwige leven. Het ware zaad van Abraham is niet in Abraham begrepen, maar in zijn Zaad,
de Nakomeling Christus. Christus vergadert Zijn Kerk bijeen. Daarom roept David in Ps. 2:12
op om de Zoon te kussen.
3. De komst van Christus wordt vermeld door de Profeten. Jesaja vermeldt tegen de
ongelovige Achaz, die de tijdelijke verlossing verwerpt, dat een maagd de Messias zal
voortbrengen (Jes. 7:14). In Ezechiël (34:23) lezen we dat de HEERE zegt dat Hij door een
Herder Zijn schapen zal weiden. Deze Herder is de knecht David. Met David bedoelde de
HEERE de Messias. Het rijk van David was een afschaduwing van het rijk van Christus. Wel
vaker verwijzen de profeten naar het rijk van David als zij doelen op het rijk van Christus, in
Wie dit rijk weer volkomen hersteld wordt (Jer. 23:6, Hos. 3:5 en Amos 9:11).
4. De Joden wisten dat de Gezalfde zou voortkomen uit het geslacht van David. Dit konden
zij weten vanuit hetgeen de profeten gezegd hadden over het huis van David en diens grote
Zoon. Dit blijkt ook uit het feit dat zij bij de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem zeiden:
‘Hosanna, de Zoon van David’ ( Mat. 21:19). Hieruit kan men opmaken dat de profetieën
over hun toekomstige verlossing onder het gewone volk bekend en beroemd zijn geweest.
Hoewel door de Joden dit zicht op de profeten is verduisterd, heeft Christus het juiste zicht
bekend gemaakt. Paulus zegt dat Christus het einde van de wet is (Rom. 10:4). Ook is het
gezegde van Johannes volstrekt waar: ‘Die de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet
( 1 Joh. 2:23).’
Hoofdstuk 7. De wet is gegeven om de hoop van de zaligheid in Christus te onderwijzen.
1-2. Ongeveer vierhonderd jaren na de dood van Abraham is de wet gegeven. Dit was niet
om het volk af te leiden van Christus, maar om de harten te laten hopen op de komst van
Christus en hen in de verwachting van Zijn komst te versterken. Ik versta namelijk onder de
wet niet alleen de tien geboden, maar ook de offeranden. Wie bij deze offeranden niet
hoger opziet, denkt aan kinderspel. Maar men moet op het einddoel letten van deze
offeranden. De wet is namelijk een opvoeder, een tuchtmeester geweest tot Christus,
volgens Paulus (Gal. 3:24). God heeft door middel van Jesaja (53:5) beloofd door één
Offerande, namelijk die van Christus, de verzoening te weeg te brengen (zie ook Dan. 9:26
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en 27). De apostel Paulus stemt hiermee overeen als hij stelt dat het einddoel van de wet
Christus is (Rom. 10:4).
3. Aan de wet is weliswaar de belofte van het eeuwige leven verbonden, maar wat heeft
men aan deze belofte als men de wet niet houden kan? God vordert namelijk in Zijn wet
volmaakte gerechtigheid. Daar komt bij dat de wet al degenen vervloekt die aan deze
volmaakte gehoorzaamheid niet kunnen voldoen. Omdat wij aan deze strenge eisen van de
wet niet kunnen voldoen, zien wij in de wet onze dood voor ogen.
4. Als wij de wet op zichzelf zien, verliezen wij de moed. We worden verslagen en wanhopig.
We worden allen door de wet veroordeeld. De vraag rijst of de HEERE de spot met ons drijft.
Hij stelt ons de hoop op geluk voor langs een weg die onmogelijk is. Toch is dit niet het
geval, want als we geleerd hebben dat we door de wet niet zalig kunnen worden, dan zijn we
pasklaar voor het Evangelie waarin God genade schenkt en geeft wat wij niet verdiend
hebben. Dan geeft God ons alsnog de belofte van de wet, namelijk het eeuwige leven,
zonder verdienste.
5. Elke heilige zal moeten bekennen dat hij of zij uit zichzelf God niet kan liefhebben met een
volkomen hart. Helaas schildert het dwaze bijgeloof in onze dagen ons heiligen voor ogen
die zelf heiliger zijn dan de engelen in de hemel. Deze visie strijdt zowel tegen de Schrift als
tegen de ervaring van de heiligen. De Schrift laat zien dat ook de heiligen te kampen hebben
met hun zondige aard. Paulus zegt dat het vlees strijdt tegen de geest en de geest tegen het
vlees (Gal. 5:17). De Pelagianen hebben Augustinus verweten dat als God gebiedt aan de
gelovigen om volkomen heilig te leven, men God onrecht doet als de gelovigen dit niet
kunnen. Zonder meer is het waar dat het voor de HEERE mogelijk is dat de gelovigen Hem
voor eens en altijd zullen dienen met een volkomen geloof en een volkomen heiligheid. Toch
laat de Schrift zien, en Augustinus stemt hiermee in, dat in dit leven de heiligen te kampen
blijven hebben met hun vlees en zonden.
6. De mens is van zichzelf hoogmoedig en opgeblazen. Begint hij of zij zich te vergelijken
met de wet, dan zal men minder stof tot roem hebben. Men gaat dan gevoelen dat men tot
struikelen geneigd is. Als men op deze wijze door de wet onderwezen wordt, legt men de
hoogmoed af door welke men vroeger verblind was. Op deze wijze moet men genezen
worden van de ziekte van opgeblazenheid. Door het wegen van eigengerechtigheid op de
weegschaal van de wet gaat men namelijk ontdekken hoe ver men is verwijderd van de
volmaakte gerechtigheid die God eist. De wet dringt in tot de diepste schuilhoeken van het
menselijke hart. Dat is de plaats waar de boze begeerten diep verscholen liggen. Om die
reden zegt de apostel Paulus dat hij de begeerlijkheid niet gekend zou hebben als de wet
niet gezegd had: ‘Gij zult niet begeren’ (Rom. 7:7).
7 De wet is een spiegel die ons onze vlekken laat zien. We zien in de wet onze
ongerechtigheid en worden onze vervloeking voor God gewaar. We vinden deze visie terug
bij de apostel. De apostel zegt namelijk dat door de wet de kennis is van onze zonde
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(Rom. 3:20). De wet verklaart schuldig en doodt de zondaar, volgens Augustinus. Dit is niet
tot oneer van de wet maar tot oneer van de zondaar. De wet is namelijk voortreffelijk en
wijst de zondaar zijn of haar ongerechtigheden aan.
8. De wet stopt ook alle mond en laat zien dat we allen verdoemelijk liggen voor God
(Rom. 3:19). God komt in de wet namelijk te voorschijn als een Beloner voor allen die naar
Zijn gerechtigheid wandelen en een zeer streng Rechter voor allen die daarvan afwijken.
Maar in Christus blinkt Zijn aangezicht vol van genade en zachtmoedigheid, ook over
ellendige en alles verbeurd hebbende zondaren.
9. Augustinus schrijft in een brief aan Hilarius: ‘De wet gebiedt, opdat we, nadat we gepoogd
hebben die te volbrengen en daardoor vermoeid zijn geraakt, zouden leren uitzien naar de
hulp van de genade.’ In een andere brief aan Asellius schrijft hij: ‘Het nut van de wet is dat zij
de mens van diens zwakheid overtuigt en hem aanspoort en dwingt om het geneesmiddel
van de genade die er is in Christus, in te roepen.’ Elders schrijft Augustinus: ‘De wet is tot dit
doel gegeven dat zij van een hoogmoedig mens een nederig mens zou maken, opdat zij u
zou tonen dat gij geen krachten bezit tot gerechtigheid; opdat gij zo arm, onwaardig en
behoeftig tot de genade vlieden zou.’
10-11. Het tweede ambt van de wet is om het kwaad te beteugelen door vrees voor straf. De
wet is dan als een breidel die de mens in toom houdt. Men wordt dan door vrees voor straf
of schaamte verhinderd om de zonde te doen. De apostel doelt op dit tweede ambt als hij
stelt dat de wet niet is gezet voor de rechtvaardigen maar voor de goddelozen (1 Tim. 1:9).
De wet is er volgens de apostel om de grove zonden te beteugelen. Hij geeft namelijk te
kennen dat de wet er is tot het indammen van de brooddronken lusten van het vlees. Want
daar waar de Geest nog niet regeert, daar koken de boze lusten van het vlees soms over.
12. Het derde gebruik is voor diegene in wiens hart de Geest van God regeert. Hoewel de
wet in zijn of haar hart is geschreven, is de wet een zeer gepast middel om de wil van God
beter te leren kennen. Men heeft namelijk de wet steeds nodig om nieuwe vorderingen te
maken in het betrachten van Gods wil. Bovendien wekt de wet het nieuwe leven op om God
te dienen. Dit is nodig, daar het vlees traag is. Voor het vlees is de wet van God een gesel,
voor het nieuwe leven is het een vermaak. In Psalm 119 bezingt David de zoetigheid van de
wet en zijn vermaak in de wet. Hier is de wet geen bedreiging voor David. De reden is dat
David in de wet de Middelaar heeft aangegrepen. Zonder de Middelaar is er in de wet geen
vermaak.
13. Er zijn er die zeggen dat de gelovigen niets meer te maken hebben met de wet. De wet
zou de bediening van de dood zijn. Echter deze onheilige gedachte moeten wij meteen
verwerpen. In Ps. 1:2 laat David zien dat de rechtvaardige zijn vermaak en lust vindt in de
wet. Natuurlijk kan de gelovige de wet hier niet volkomen houden, maar het is hier een
loopbaan die men af moet lopen om straks de finish te halen.
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14. Paulus geeft ook geen ruimte om de wet te schrappen. Hij leert namelijk nergens de
afschaffing van de wet. En onze Heiland Jezus stelt dat Hij niet is gekomen om de wet te
ontbinden of af te schaffen, maar om die te vervullen (Mat. 5:17). Christus heeft de leer van
de wet dus niet geschonden of afgekort, maar ten volle geleerd.
15. Wat Paulus leert omtrent de vloek van de wet slaat niet op het onderwijs van de wet.
Het onderwijs van de wet is nuttig, maar het slaat op het geweten dat de wet niet houden
kan. Men is vervloekt als men de wet niet houdt (Gal. 3:10).
16. Anders is het met de wet van de ceremoniën. Christus heeft met Zijn komst een einde
aan die gemaakt. Johannes de Doper stelt dat de wet door Mozes is gegeven maar de
genade en waarheid door Jezus is geworden (Joh. 1:17). In Christus is de dienst van de
schaduwen vervuld.
17. Sommigen menen dat de wet is afgeschaft op grond van hetgeen Paulus zegt tegen de
Kolossenzen. Daar staat dat Christus ‘het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen
bestaande, aan het kruis heeft genageld’ (Kol. 2:13). Deze inzettingen slaan echter niet op de
zedelijke wet, maar op de wet van de ceremoniën. Dat het woord ‘inzetting’ bij Paulus ziet
op de ceremoniën, kan men lezen in Ef. 2:14-15 ‘Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één
gemaakt heeft, en de middelmuur van de afscheiding gebroken hebbende, heeft Hij de
vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen
bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede
makende.’ Hier wil Paulus de mensen in Efeze leren dat er geen ceremoniële beletselen
meer zijn die een scheiding maken tussen Jood en heiden. Hij heeft de middelmuur die
bestond in inzettingen, afgebroken. Men hoeft de ceremoniën niet meer te onderhouden.
Men hoeft niet meer te offeren of zich te reinigen. Elke keer als men dit deed, getuigde deze
wet, bestaande in een handschrift, tegen hen. Het offer zag op de schuld van de zondaar.
Maar dit handschrift heeft Christus met Zijn eenmalige Offer uitgewist.
Hoofdstuk 8. Uitlegging van de wet van de zeden.
1. We hebben gezien dat de wet de ware godsvrucht leert. Maar ook dat de wet ons ons
onvermogen laat zien om God te dienen. De wet drijft ons zo heen naar Christus. Als het er
op aankomt, zou ons geweten ons moeten leren wat de wet ons leert. Dit lijkt op het oog het
geval te zijn, want ons geweten stelt ons ook schuldig tegenover God. Toch is dit te gering.
Daar de mens door de zondeval omgeven is door de duisternis van de dwalingen, wordt hij
door zijn eigen geweten nauwelijks gewaar hoe God gediend wil worden. Om die reden
heeft God de wet gegeven om zo het verduisterde geweten op te scherpen.
2. De wet laat zien dat God niet alleen onze Schepper is, maar ook onze Vader wil zijn. Om
die reden zijn wij Hem alle eer en heerlijkheid verschuldigd. Wij zijn namelijk geen meester
over onszelf en mogen ons niet laten drijven door de boze lusten van ons hart. We moeten
standvastig blijven om Zijn wil te doen en Zijn gerechtigheid heel ons leven beoefenen. Ook
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mogen wij ons niet verontschuldigen dat ons het vermogen ontbreekt. Wij mogen namelijk
de eer die God volstrekt toekomt, niet afmeten aan onze hoedanigheden en mogelijkheden.
3. We hebben de wet ontvangen opdat wij zouden leren wanhopen aan onze eigen
gerechtigheid. De wet vraagt om een gerechtigheid die wij niet kunnen volbrengen. Op deze
manier worden wij, als wij de wet overdenken, vernederd en verootmoedigd. Zo gebeurt het
dat de mens door het gevoel van de eeuwige dood verschrikt, zich wendt tot de
barmhartigheid van God als de enige haven van behoud.
4. De Heere heeft om aan Zijn gerechtigheid ontzag te geven bij de wet beloften en
bedreigingen bijgevoegd. De beloften zijn er om liefde te wekken in het hart tot Zijn
geboden en de bedreigingen zijn er aan toegevoegd om de ongerechtigheden te haten. Zo
lezen we dat wie de geboden zal houden, zal leven (Lev. 18:5). Daar is ook de bedreiging dat
de ziel die zondigt, zal sterven (Ez. 18:20).
5. Voor de Heere is niets aangenamer dan gehoorzaamheid aan Hem. Het gevaar dreigt dat
de mens zelf wetten gaat maken om God te behagen. De geboden van God krijgen dan een
geringe plaats. Daarom zegt God: Hetgeen ik u gebied, doe alleen dat, doe er niets van af
noch bij (Deut. 12:28). De wet van God is ons namelijk gegeven om ons in de volkomen
gerechtigheid te onderwijzen. Wij hoeven ons dus niet verdienstelijk te maken met onze
eigen werken.
6. De wet gaat niet alleen over ons uiterlijke leven, maar ook over ons hart. We moeten
namelijk letten op wie ons de wet gegeven heeft. Zou het een aards koning zijn of een
aardse wetgever, dan zou het genoeg zijn als we niet stelen, doden en overspel doen. Echter
God eist meer. Paulus zegt dat de wet geestelijk is (Rom. 7:14). Daar ligt een
verootmoedigende les in. Veel mensen menen namelijk dat zij goed leven omdat zij niet
doden, niet stelen en geen overspel doen. Zij letten alleen op hun uiterlijke leven, maar
letten niet op hun hart, dat vol is van lusten en boze gedachten. Bij hen ontbreekt het
voornaamste van de wet, namelijk het geestelijke karakter. Ook onze gedachten en lusten
vallen onder Gods wet.
7. Wat wij nu zeggen over de wet is niets nieuws. Wij volgen namelijk de beste Uitlegger van
de wet, Christus. Jezus laat zien dat overspel al begint bij het aanzien van een vrouw om haar
te begeren en dat wie zijn broeder haat, reeds een doodslager is (Mat. 5.21-27).
8-9. De geboden en verboden moet men niet alleen naar de letter nemen. Er ligt namelijk
meer in opgesloten dan dat erin wordt uitgedrukt. Wordt een zaak verboden, dan wordt het
goede als het tegenovergestelde daarvan juist geboden. Als de wet zegt dat men niet mag
stelen, dan betekent dat dus dat men de naaste moet helpen als dat nodig is. En als de wet
zegt dat men de ouders moet eren, dan mag men ze dus zeker niet onteren of kwetsen.
10. Maar men zou zich af kunnen vragen waarom de wet niet zo volledig is. De reden is dit.
God stelt de ergste zonde aan de kaak die voortkomt uit de overtreding van Zijn geboden. Zo
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zien we des te helderder welke vreselijke gevolgen de overtreding van Zijn geboden kan
hebben. Wie bijvoorbeeld zijn naaste haat, loopt de kans hem dood te slaan. Wie iets van
zijn naaste begeert te hebben, loopt de kans een dief te worden.
11-12. God heeft de geboden ingedeeld in twee tafelen. De eerste tafel heeft betrekking op
God Zelf en de tweede tafel heeft betrekking op de mens. Wij verdelen de eerste tafel over
vier geboden en de tweede tafel over zes geboden. Anderen richten de tafels zo in dat de
eerste tafel drie geboden betreft en de tweede tafel zeven geboden. Zij voegen het eerste
gebod en tweede gebod samen en het tiende gebod delen zij in tweeën.
13-15. Het eerste gebod luidt: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit het land Egypte, uit het
diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Het
eerste stuk is een inleiding op de gehele wet. Hij is de HEERE, de Gebieder die alleen wettige
heerschappij en macht heeft over Israël destijds en Zijn kerk thans. Het is ook een liefelijke
inleiding, daar Hij laat zien dat Hij de God is van Zijn kerk als Hij zegt: Ik ben de HEERE, uw
God. Dan volgt de weldaad: Die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb;
welke des te krachtiger moet bewegen tot dankbaarheid. Het geeft namelijk het doel van de
wet aan. God heeft hen verlost uit het land Egypte om Hem gehoorzaam te zijn.
16. Het eerste gebod stelt dat wij geen andere goden mogen hebben. Hiermee leert de
HEERE ons dat wij Hem alleen moeten aanbidden. Op Hem alleen moeten vertrouwen en
Hem moeten aanroepen in onze nood. Tevens is Hij alleen al onze dank verschuldigd. De
HEERE duldt het niet dat één van deze zaken aan anderen wordt bewezen. Ook al het valse
bijgeloof waardoor de gemoederen van God worden afgekeerd, moet worden verworpen.
Het is zelfs niet toegestaan het minste van Zijn eer te verminderen. Alles wat Hem toekomt,
dient Hij ook te krijgen. De uitdrukking ‘voor Mijn aangezicht’ laat zien dat God een jaloers
God is. Hij duldt het niet dat wij er andere geestelijke partners op nahouden behalve Hem.
17. Het tweede gebod luidt: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van
hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in
de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. In het eerste
gebod laat God zien dat men geen goden naast Hem hebben mag. In het tweede gebod
verbiedt God ons om Hem af te beelden. God wil op een geestelijke wijze gediend worden
en niet op een vleselijke wijze. Alle gedaanten waaronder de heidenen hun goden dienen
worden verboden om op deze wijze God te dienen.
18. De bedreiging die God hier bijvoegt, is bedoeld om onze traagheid te verdrijven: want Ik,
de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad van de vaderen bezoek aan de
kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; en doe barmhartigheid
aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden. Het is
gebruikelijk dat God naar ons een houding aanneemt als een man tegenover zijn vrouw. God
verwacht van ons trouw richting Hem. Hij bewijst namelijk trouw aan ons en verwacht dat
terug. Een man die heilig en kuis is, verwacht dit ook terug van zijn vrouw. Wanneer zijn
vrouw overspel pleegt, is hij jaloers en zal zijn toorn ontsteken. Zo is ook onze God.
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19-21. Dat God deze misdaad straft tot in het vierde geslacht is niet onbillijk. Het gaat hier
om huisgezinnen waarvan de kinderen in het voetspoor treden van hun ouders. Aan de
andere kant is God heel barmhartig richting duizenden geslachten die Hem oprecht dienen.
God belooft hier Zijn verbondszegen aan ouders die hun kinderen opvoeden in de ware
godsdienst. We merken uit dit alles Gods heerlijke vertroosting op voor de gezinnen van de
vromen en de grote schrik voor de gezinnen van de goddelozen.
22-25. Het derde gebod luidt: Gij zult den naam van de HEERE uw God niet ijdellijk
gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdellijk gebruikt. Dit
gebod leert ons dat wij de naam van de HEERE moeten heiligen. In ons spreken, denken en
handelen moeten wij Zijn eer op het oog hebben. Wij mogen ook Gods daden niet
tegenspreken of lasteren, maar veeleer moeten wij met lof en eer aan Hem Zijn daden
vermelden. In het bijzonder slaat dit gebod op de eed. Bij de eed haalt men God als getuige
erbij. Dat mag niet op een lichtvaardige wijze gebeuren, want dan wordt Zijn naam door ons
onteerd en gelasterd. We mogen ook niet te onpas eedzweren. De nood moet het wel
vorderen, anders moet ons ja een ja zijn en ons nee een nee.
26-27. De Wederdopers zijn met dit gematigd eedzweren niet vergenoegd en menen dat
Jezus al het eedzweren verbiedt als Hij zegt: ‘Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij
de hemel, omdat hij is de troon van God;(…) Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen,
neen.’(Mat. 5:34). Echter, in de wet laat God niet alleen de eed toe als een wettige zaak,
maar Hij gebiedt deze zelfs in gevallen van noodzakelijkheid (Ex. 22:11). Christus betuigt dat
Hij één is met de Vader, en dat Zijn leer niet van Hemzelf is, maar van God (Joh. 10:30 en
Joh. 7:16). Dit verbod om ganselijk niet te zweren slaat daarom niet op het zweren zelf, maar
op de manier waarop gezworen wordt. Zou het verbod om ganselijk niet te zweren alleen
slaan op het wezen van de eed, waarom worden er dan nog diverse vormen van eedzweren
genoemd die verboden zijn (noch bij de hemel, noch bij de aarde enz.)? Dat zou dan totaal
overbodig zijn. We kunnen hieruit opmaken dat de Heere Jezus alleen die eden verbiedt die
door de wet verboden zijn. Eden mogen namelijk niet lichtvaardig worden gedaan. De nood
moet het vorderen.
28-29. Het vierde gebod luidt: Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE uw God. Dan
zult gij geen werk doen, enz. Dit gebod is een schaduw van de komende rust en is niet
afgeschaft bij de komst van Christus. Integendeel deze dag zal straks overgaan in de eeuwige
rust. Deze dag kent daarom ook een morele eis voor de gemeente van het Nieuwe
Testament. Ook de gemeente dient op deze dag rust te houden. Daarnaast is het van belang
voor alle werknemers en arbeiders om een dag niet te hoeven werken. Zij krijgen even de
tijd om op adem te komen. Dat God de sabbatdag van zeer groot belang acht, blijkt uit
diverse plaatsen in het Oude Testament (onder anderen Ez. 20:12 en Jes. 56:2).
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34. Daar de vervulling van de ware rust in Christus ligt, hebben wij als christenen deze dag
verbonden met de dag van de opstanding van Christus. Natuurlijk wil ik de kerk niet binden
aan de dag van de opstanding van Christus. Men zou ook op een andere dag de rustdag
kunnen houden. Mits het niet gedaan wordt uit bijgeloof. Deze dag is er ook om naar de kerk
te gaan en het Woord te horen, deel te nemen aan de sacramenten en te bidden. Daarbij
geeft deze dag ook de nodige rust van onze arbeid.
35. Het vijfde gebod luidt: ‘Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in
het land dat u de HEERE uw God geeft.’ De korte inhoud is dat wij hen die over ons gesteld
zijn, hooghouden. Vanuit dit volgt ook het verbod dat wij hen niet mogen minachten, noch
ondankbaar zijn jegens hen. Deze eer strekt zich wijdt uit zoals blijkt uit wat de apostel
Paulus zegt namelijk dat de ouderlingen die goed regeren, dubbele eer waardig zijn
(1 Tim. 5:17). De HEERE begint in dit gebod bij de ouders en noemt hen omdat zij het meest
beminnelijk zijn voor ons en het minst makkelijk gehaat worden door ons. Doordat wij ons
aan hen moeten leren gewennen, kunnen wij ons vast oefenen om ons ook te onderwerpen
aan anderen die over ons gesteld zijn, die wij veelal een minder warm hart toedragen.
36-38. Kortom, het gaat in het vijfde gebod dus om een algemene regel, namelijk dat wij ons
aan eenieder moeten onderwerpen die over ons gesteld is. We moeten hen eerbied,
dankbaarheid en gehoorzaamheid bewijzen. Een belofte volgt erbij bij wijze van aanbeveling.
Deze belofte laat zien hoe aangenaam het is voor de HEERE om ons aan Hem te
onderwerpen. Daartegenover staat dat allen die dit gebod overtreden en ongehoorzaam
zijn, zeer zeker de vloek mogen verwachten. Toch is er wel een uitzondering, namelijk als zij
ons tot het overtreden van Gods wet aanzetten. Dan moeten wij hen niet voor ouders, maar
voor vreemden houden. Zij trekken ons dan af van onze ware Vader om die te gehoorzamen.
Dit mogen we ook toepassen op overheden en allen die over ons gesteld zijn.
39-40. Het zesde gebod luidt: ‘Gij zult niet doodslaan.’ Het doel van dit gebod is dat we
elkaars welzijn zoeken te bevorderen. Hier wordt zowel verboden om geweld te plegen als
om het leven van onze naasten te beschermen en waar nodig te verzorgen. Bovendien
moeten wij in dit gebod niet alleen onze hand van doodslag bewaren, maar ook ons hart.
Wie zijn broeder haat, is volgens de Schrift reeds een doodslager (1 Joh. 3:15). We moeten
ook bedenken dat als we iemand kwaad doen, we Gods beeld schenden en dat mogen we
niet doen. Hieruit leren we hoe belangrijk het lichaam van de naaste is. Nog meer dienen we
te beseffen dat de ziel van nog grotere waarde is.
41-42. Het zevende gebod luidt: ‘Gij zult niet echtbreken.’ Dit gebod leert ons dat wij ons
leven kuis en matig moeten inrichten. Hier wordt met name de meest grove zonde
verboden, namelijk de hoererij. God heeft de mens geschapen dat deze geen eenzaam leven
zou leiden. Om de mens te hulp te komen, heeft de Heere het huwelijk ingesteld.
Onthouding is daarom niet noodzakelijk, maar een gave van God volgens de apostel Paulus
(1 Kor. 7:7). Wie zich niet kan onthouden, dient zich te wenden tot het huwelijk. In het
huwelijk komt God de mens in zijn zwakheid tegemoet. Dit mag men niet oplossen door zich
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tegen heug en meug te onderwerpen aan een leven van onthouding. Wie zo’n weg gaat,
hoeft niet te rekenen op de bijstand van God.
43. Laten we bedenken dat niet iedereen de gave heeft om ongehuwd te kunnen zijn. We
mogen in dit opzicht ons leven inrichten naar de maat van ons vermogen. God komt ons in
het huwelijk tegemoet. Behalve dat God de hoererij verbiedt, gebied Hij ons om kuis en rein
te leven. Om dit nu te realiseren heeft God ons het huwelijk als middel gegeven. We mogen
het huwelijk daarom niet lichtvaardig verachten. Ook binnen het huwelijk dient men zich
kuis te gedragen. Ook daar is niet alles geoorloofd. Om die reden mag men zich ook niet
lichtzinnig of zedeloos kleden.
45-46. Het achtste gebod luidt: ‘Gij zult niet stelen.’ God verbiedt allerlei vormen van
dieverij. Men kan denken aan afpersen, met geweld roven of door vleierijen het eigendom
van een ander ontfutselen. Natuurlijk kan men op zo’n slimme manier het eigendom van een
ander ontfutselen dat men niet door de rechtbank veroordeeld kan worden. Toch is het wel
strafbaar voor de hoogste Rechter Die alles ziet en doorgrondt. Daarnaast heeft dit verbod
ook een gebod in zich, namelijk om onze arme naasten waar nodig te helpen vanuit onze
overdaad. Ook dienen we de overheid te eren en dat te geven waar de overheid recht op
heeft. De overheid dient het kwaad aan te pakken en zorg te dragen voor al haar
onderdanen. Ook de predikant die zijn beroep getrouw uitoefent, zal men moeten
onderhouden in de noodzakelijke behoeften.
47-48 Het negende gebod luidt: ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.’ Uit
de onkuisheid en uit de gierigheid die in twee voorafgaande geboden aan de kaak zijn
gesteld vloeit ook de leugen voort. De Heere wil dat wij deze leugen schuwen. Bovendien
mogen we ons niet vergrijpen aan de goede naam van onze naaste door achterklap of zijn
woorden verdraaien in leugentaal. Ook mogen we niet spotten met het feilen van onze
naaste. Natuurlijk mogen we de zondaars bestraffen in het openbaar. Tegelijkertijd moet
onze tong, voor zover het mogelijk is, het voordeel zoeken van onze naaste.
49-51. Het tiende gebod luidt: ‘Gij zult niet begeren het huis van uw naaste enz..’ Het doel
van dit gebod is dit, namelijk dat de Heere wil dat wij onze begeerte, die met de liefde in
strijd is, uit onze harten zullen verbannen. We moeten daarom enerzijds elke begeerte die
onze naaste tekort doet, uit ons hart verdrijven en anderzijds het welzijn van onze naaste
zoeken, daar dit verbod ook een gebod in zich herbergt. Tevens strekt dit gebod zich uit over
ons hart. Met dat hart moeten wij God liefhebben (Deut. 10:12), en God duldt geen
begeerten in ons hart die indruisen tegen de wet van de liefde.
Hoofdstuk 9. Christus is weliswaar onder de wet voor de Joden bekend geweest, maar is
toch in het Evangelie pas echt volkomen geopenbaard.
1. In het Oude Testament is Christus ook bekend geweest. Christus zei dat Mozes van Hem
getuigd heeft (Joh. 5:46). Toch is de maat van de genade en kennis van Christus in het
Nieuwe Testament groter en onder deze bedeling leven ook wij. Dit blijkt eveneens uit de
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woorden van Christus die Hij richt tot Zijn discipelen en daarmee ook tot ons: ‘Doch uw ogen
zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg Ik u, dat vele
profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet
gezien; en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord’(Mat. 13:16). Dit is
geen geringe aanprijzing van het Evangelie dat wij hebben ontvangen.
2. Het Evangelie kan men ruim opvatten, namelijk als Gods genadige vergeving waardoor Hij
mensen met zichzelf verzoent en Zijn Vaderlijke gunst toont. Dit Evangelie was er al bij de
vaderen in het Oude Testament. Maar het Evangelie heeft pas werkelijk in uitnemendheid
gestalte gekregen in de komst van Christus. Markus (1:1) begint zijn geschrift met: ‘Het begin
van het Evangelie van Jezus Christus.’ Christus heeft met Zijn komst en werk namelijk alle
beloften vervuld, volgens Paulus (2 Kor. 1:20). Met Hem begint de volheid van de blijde
boodschap.
3-5. Het Evangelie wijst ons met de vinger aan wat reeds in de wet onder beelden is bekend
gemaakt. Paulus stelt weliswaar de wet tegenover het Evangelie als het gaat om hoe men
de gerechtigheid krijgt. Tegelijkertijd bevestigt het Evangelie de wet volgens hem.
Bovendien was onder de wet de schaduw van het Evangelie al aanwezig. De vaderen
hebben namelijk de eerste beginselen van het Evangelie onder de wet reeds ontvangen,
daar de wet en de profeten reeds getuigen van de komst van Jezus.
Johannes de Doper bijvoorbeeld was een persoon die leefde tussen de periode van de wet
en het Evangelie. Enerzijds was hij meer dan de profeten en anderzijds was hij minder dan
de apostelen (Mat. 11:11) Om die reden wordt hij een brandende en lichtende kaars
genoemd, omdat de volle dag van het Evangelie nog niet was bereikt (Joh. 5:35).
Hoofdstuk 10. De gelijkheid van het Oude en Nieuwe Testament.
1-2. Het verbond met de vaderen gemaakt in het Oude Testament is in wezen hetzelfde als
het verbond in het Nieuwe Testament. Het verschil zit echter in de bediening. Ook de
rijkdom van de gelovigen in het Oude Testament was niet materieel, maar geestelijk van
aard. Bovendien was het verbond niet gesloten op grond van menselijke verdienste, maar op
grond van Gods barmhartigheid. Ook hebben zij de Middelaar gekend.
3.De leer van het Evangelie is geestelijk en geeft toegang tot onverderfelijke schatten, want
het Evangelie houdt de harten van mensen niet op met de vreugde van het tegenwoordige
leven. Ook het Oude Testament, waar het Evangelie bedekt aanwezig was, is gericht geweest
op het toekomstige leven, waar deze onverderfelijke schatten gereed liggen.
4-6. Ook kan men in het Oude Testament Gods barmhartigheid vinden, daar men in het
Oude Testament reeds deel had aan de genade van Christus. Zo lezen we van Abraham dat
hij met verheuging gezien heeft op de komst van Christus (Joh. 8:56). Paulus zegt
(1 Kor. 10:1-11) dat het volk van Israël gedoopt is in de Rode Zee en dat men in de woestijn
geestelijke spijze at. Dit ziet op het sacrament van het Avondmaal. Natuurlijk kan men de
tegenwerping maken dat Jezus zegt dat de vaderen het brood in de woestijn hebben
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gegeten en zijn gestorven (Joh. 6:31), maar dit zegt Jezus omdat men Hem alleen volgt om
het brood zelf en niet om de geestelijke betekenis van Zijn komst.
7-9. We kunnen uit de wet en de Profeten opmaken dat ook de vaderen deel hebben gehad
aan het geestelijke verbond. Zij zijn ook geboren uit een onvergankelijk zaad (1 Petr. 1 :23).
De HEERE heeft namelijk met Zijn dienaren een verbond gemaakt: ‘Ik zal u tot een God zijn
en gij zult Mij tot een volk zijn (Lev. 26:12). Zij hadden om die reden ook deel aan Gods
eeuwige barmhartigheid. Hij is niet alleen hun God geweest voor hun lichaam, maar ook
voor hun ziel. Hij noemt zich de God van Abraham, Izak en Jakob, lang na hun dood (Ex.
3:6).Dit zou toch heel belachelijk zijn als zij niet eeuwig zouden leven! Christus heeft met dit
bewijs de Sadduceën tot het zwijgen gebracht (Mat. 22:32, Luk. 20:37).
10-14. De Heere heeft de gelovigen van de oude dag ook op Zijn oefenschool van het lijden
genomen, waardoor zij geleerd hebben dat zij de ongelukkigste onder de mensen waren als
hun geluk alleen in dit leven bestond. Neem Adam! Na zijn diepe val moet hij met veel
moeite arbeiden. Zijn twee zonen, Kaïn en Abel, worden hem afgenomen. Abel door moord
en Kaïn vlucht als moordenaar weg. Ook Abraham krijgt te maken met allerlei tegenslagen.
Hij moet weg uit zijn vaderland en in het land van de belofte krijgt hij te maken met
hongersnood. Ook is er een twist met zijn neef Lot over de waterputten. Izak ging het
eveneens niet voor de wind. De honger drijft hem uit Kanaän. Het leven van Jakob is nog
erger. Hij kreeg met talloze moeiten te maken, heel wat meer dan Abraham en Izak. In dit
alles mocht juist hij zeggen: ‘Op uw zaligheid zal ik wachten, o Heere!’ (Gen. 49:18). Hij had
hoop op de heerlijke toekomst. Bileam, de ingehuurde profeet van de oude dag, heeft het
goed begrepen dat er een betere toekomst is voor de gelovigen van de oude bedeling toen
hij zei: ‘Mijn ziel sterve de dood van de oprechten en mijn uiterste zij gelijk de zijne’ (Num.
23:10).
15-18. Bij de profeten openbaart zich het eeuwige leven en het koninkrijk van Christus met
de volste glans. Bij David zien wij daar al een begin van. David heeft het tijdelijke leven nooit
hoog gewaardeerd. Hij mocht verder blikken naar het eeuwige koninkrijk. Hij zei (Ps. 39:13):
‘Ik ben hier een vreemdeling en bijwoner, zoals al mijn vaderen. Elk mens is ijdel en wandelt
als een schaduw, en nu, wat is mijn verwachting, o Heere! Mijn hoop is op U.’ David zag dat
niets op aarde stand houdt en had zo geleerd te hopen op God die voor hem een eeuwige
schat bewaard heeft in de hemel. David heeft om die reden veel geschreven in zijn Psalmen
over het eeuwige geluk van de vromen en de ondergang van de goddelozen (bijv. Ps. 49:7, 8,
Ps. 92:13, Ps. 112:9-10 en Ps. 116:15).
19. Job heeft ook gesproken van zijn heerlijke verlossing toen hij zei (Job 19:25): ‘Ik weet,
mijn Verlosser leeft en ik zal op de jongste dag uit het stof opstaan.’ Natuurlijk slaat dit deels
op zijn herstel in het leven, maar deze tekst is te rijk van inhoud om het daarbij te laten. Hier
mocht Job zien op zijn toekomstige rijkdom die God voor hem heeft weggelegd als een veilig
bewaarde schat. Elders lezen we ook dat Job over dood en graf mocht blikken toen hij zei: ‘Al
zou Hij mij doden, toch zal ik nog op Hem blijven hopen’ (Job 13:15).
53

20-23. Bij de eerste belofte van de zaligheid aan Adam zijn er maar kleine vonkjes
verschenen, maar met de komst van Christus, de Zon van de gerechtigheid is het volle licht
van Gods genade voor ons opgegaan. Toch zijn de profeten niet onduidelijk geweest. Zo
sprak Daniël (12:1) van een opstanding van het eeuwige leven aan het einde van de tijd.
Christus Zelf belooft dat de gelovigen van het Nieuwe Testament in hetzelfde koninkrijk
zullen delen als de gelovigen van het Oude Testament, daar zij zullen aanzitten met
Abraham, Izak en Jakob.
Hoofdstuk 11.Het onderscheid tussen beide Testamenten.
1. Natuurlijk is er een onderscheid tussen het Oude Testament en Nieuwe Testament en
daar zullen we dan ook de nodige aandacht aan besteden. Tegelijkertijd wil ik opmerken dat
er geen wezenlijk verschil is tussen de beide Testamenten. Er is slechts een verschil in
bediening. Op het punt van de bediening is het Nieuwe Testament veel heerlijker dan het
Oude Testament. Maar wezenlijk gezien hebben ook de gelovigen van de oude dag de
toekomstige erfenis mogen zien als door een spiegel. Hun hoogste geluk bestond namelijk
niet uit het land Kanaän dat zij hebben geërfd. Door het geloof zagen zij ook op de
onverderfelijke erfenis.
2-3. Paulus zegt in de brief aan de Galaten (4:1) dat de gelovigen in het Oude Testament nog
minderjarige erfgenamen waren. Zij stonden nog onder de voogd. Zij waren nog onbekwaam
om zichzelf te besturen. Deze voogd is met name de ceremoniële wet, maar gold ook op
andere punten. God gaf de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob nog veel aardse goederen.
Hij gaf hen het land Kanaän tot erfdeel. Dit gaf hij hen om de ware, onverderfelijke erfenis
levendig te houden voor hen. Zo werd hun geloof versterkt in de ware erfenis die zij niet
konden zien. Om hen te leiden in het juiste spoor gaf God hen hogere beloften. Zo zei God
tegen Abraham: ‘Ik ben uw Schild en uw Loon is zeer groot’ (Gen. 15:1). Hier zien we dat de
HEERE Zelf het loon is van Abraham en niet de aardse goederen. Zo hief God Zijn ogen op
naar de hemel en trok hem af van het aardse. Daarna volgt pas de belofte van het land.
David mocht ook hoger opzien toen hij zei: ‘De HEERE is het deel van mijn erfenis en mijn
beker’(Ps. 16:5).
4-5. Een tweede verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament is gelegen in de ceremoniële
wetten. In het Oude Testament is er alleen een beeld en in het Nieuwe Testament is er het
lichaam, het werkelijke. Met name de brief aan de Hebreeën laat zien dat de ceremoniële
wetten door Christus zijn vervuld. Hij is de grote Hogepriester die de verzoening heeft
aangebracht. Deze nieuwe Priester is veel uitnemender dan Zijn voorganger, volgens Paulus
in de brief aan de Hebreën.
6. Dat neemt niet weg dat de profeten en Abraham uitgeblonken hebben in het geloof,
ondanks dat de kerk nog verkeerde in de kinderjaren. Tegelijkertijd was voor hen het volle
licht nog niet opgegaan. Christus de Zon van de gerechtigdheid was nog niet verschenen.
Christus zei (Mat. 13:16-17): ‘Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij
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horen. Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien
de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die gij hoort, en
hebben ze niet gehoord.’
7-8. Jeremia spreekt van een nieuw verbond waarbij de HEERE de wet in het hart schrijft
(Jer. 31:31). Voor Paulus was dit de aanleiding om tussen de wet en het Evangelie een
vergelijking te maken. De wet is de bediening van de verdoemenis en het Evangelie de
bediening van de gerechtigheid. De wet is de letter die doodt en het Evangelie is geestelijk
en maakt levend. In het Oude Testament was de verkondiging volgens Paulus meer onder de
letter en in het Nieuwe Testament meer onder de Geest. Het oude brengt de dood en het
nieuwe het leven.
9. Er is nog een vierde onderscheid. Het Oude Testament is de bediening van de
dienstbaarheid die leidde tot vrees. Het Nieuwe Testament is de bediening van de
heerlijkheid die leidt tot vreugde. Paulus heeft het zo gezegd: ‘Want gij hebt niet ontvangen
de Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen de Geest der
aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’ (Rom. 8:15).
11-12. Een vijfde onderscheid is hierin gelegen dat God in het Oude Testament slechts één
volk heeft afgezonderd. Maar in de volheid van de tijd heeft God Zijn Zoon gezonden. Hij
heeft de scheidsmuur afgebroken en heeft bijeengebracht beide die nabij en ver waren (Ef.
2:14). Er is nu geen onderscheid meer tussen Griek en Jood, besnijdenis of voorhuid (Gal.
6:15). De roeping van de heidenen is dan ook een heerlijk teken waardoor de heerlijkheid
van het Oude Testament boven het Nieuwe Testament wordt bewezen. Deze overgang is
geleidelijk aan gegaan. Want Christus heeft pas nadat Hij alles volbracht had Zijn discipelen
gezonden tot de volken. Daarvóór beperkte Hij zich tot het huis van Israël (Mat. 15:24).
13-14. We moeten het verschil in bediening hier maar op houden dat God als een wijs Vader
rekening hield met de leeftijd van Zijn kerk. Paulus vergelijkt de Joden met kinderen en de
christenen met jongelingen (Gal. 4:1, 3). Om die reden was hun regering verschillend. God
hield rekening met hun leeftijd. Ook een arts houdt rekening met de leeftijd van zijn patiënt.
Een arts zal namelijk aan iemand in zijn kinderjaren een ander medicijn geven dan wanneer
iemand ouder geworden is. Om die reden moeten wij ons niet verwonderen dat God het
priesterschap in de nieuwe bedeling verwerpt. God is niet veranderd, maar wel Zijn
bediening met het oog op de leeftijd van Zijn kerk.
Hoofdstuk 12. Dat Christus mens moest worden vanwege Zijn ambt als Middelaar.
1-2. Door onze zonden is God vertoornd. Wij kunnen niets betalen. Om die reden moet er
iemand betalen die mens is en ook Middelaar tussen God en de mens. Vanwege dit feit zond
God Zijn Zoon. Hij is de Immanuel, de God met ons. Paulus noemt Jezus één Middelaar van
God en van de mensen, de mens Jezus Christus (1 Tim. 2:5). Paulus noemt hier de Middelaar
bewust mens, om te laten zien hoe dicht deze Middelaar bij ons staat. Hij is onze
bloedverwant en bloedvriend, omdat Hij ons eigen vlees heeft aangenomen. Doordat Jezus
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als Zoon van God ook de zoon van de mensen werd, mogen wij door het geloof erop
vertrouwen dat wij kinderen van God zijn. De natuurlijke Zoon heeft namelijk ons vlees
aangenomen. Jezus zei het ook vlak voor Zijn hemelvaart: ‘Ik vaar op tot Mijn Vader en tot
uw God tot Mijn God en uw God (Joh. 20:17).
3. Onze Heere is waarlijk mens geworden en toch is Hij echt de Zoon van God. Dit moeten
we vasthouden, want wie afdingt op Zijn godheid berooft Hem van Zijn majesteit. Wie
afdingt op Zijn mensheid berooft Hem van Zijn goedheid en barmhartigheid waardoor Hij
onze zwakke natuur heeft aangenomen. Door mens te worden heeft Hij de dood, die wij
verdiend hebben, ondergaan. Door God te zijn en te blijven heeft Hij de dood die niemand
kan overwinnen, overwonnen.
4-5. Dan zijn er nog die zeggen dat Jezus ook mens zou zijn geworden als wij in Adam niet
zouden zijn gevallen. Dit is niet juist. Christus is speciaal gekomen omdat wij zijn gevallen. Hij
is de Beloofde, Die moest komen om te betalen voor onze zonden (Jes. 53:4-5). Is het niet
Jezus die Zijn eigen missie heeft verantwoord aan Nicodémus? Jezus zei toen: ‘Want alzo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk
die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben’ (Joh. 3:16). Jezus
heeft dus ons vlees aangenomen om de weg terug te banen naar God onze Vader. Hij is de
Verlosser. We mogen daarom niet speculeren of Christus, als wij niet gevallen zouden zijn,
ook mens was geworden. Deze gedachte leidt ons af van het grote doel van Zijn komst. Wij
moeten tevreden zijn met wat de Schrift leert omtrent Zijn vleeswording. Daar ligt onze
enige troost.
6-7. Ook Osiander neemt het op voor deze dwaling. Hij stelt eveneens dat Christus mens
moest worden, daar Christus het beeld van God draagt, ook al zou Adam niet gevallen zijn.
De mens zou volgens hem bij de schepping gevormd zijn naar het voorbeeld van de
toekomstige Christus als mens. Maar als Christus mens moest worden, ook al zou de mens
niet zijn gevallen, en de mens zou moeten lijken op Hem, waarom wordt Christus dan niet de
eerste Adam genoemd? Paulus noemt Christus de tweede Adam (1 Kor. 15:47).
Hoofdstuk 13. Dat Christus de ware zelfstandigheid van het vlees heeft aangenomen.
1. De Godheid van Christus hebben we al eerder behandeld. Nu moeten we Zijn menselijke
natuur behandelen. Er zijn er die zeggen dat Jezus een schijnlichaam (de Marcionieten) heeft
gehad of dat Hij een hemels lichaam (de Manicheën) had. De Schrift leert het echter anders.
Paulus heeft gezegd dat God Zijn Zoon heeft gezonden, geworden uit een vrouw (Gal. 4:4).
Elders staat dat Jezus de natuur van de engelen niet heeft aangenomen, maar wel onze
natuur (Hebr. 2:16). Daar komt bij dat Jezus soms moe was en honger had. Dit ziet op een
werkelijke menselijke natuur, want van een hemels lichaam of schijnlichaam mag men dit
soort zaken niet verwachten.
2. Marcion stelt dat Jezus een schijnlichaam had. Dit omdat er ergens staat dat Jezus de
mens is gelijk geworden en in gedaante gevonden is als een mens (Fil. 7b en 8a). Maar
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Marcion ziet de mededeling die deze tekst wil geven over het hoofd. Deze tekst handelt over
hoe Jezus, daar Hij God was en mens werd, Zich vertoond heeft als mens en niet als God. De
nadruk ligt op Zijn nederige gestalte en vertoning in deze wereld. Hij heeft Zijn heerlijke
Goddelijke natuur verborgen achter Zijn geringe menselijke lichaam. Als Jezus een
schijnlichaam had gehad, zou Hij nooit gedood kunnen zijn in het vlees, zoals Petrus heeft
opgemerkt (1 Petr. 3:18). Elders lees ik dat Christus ons vlees deelachtig geworden is (Hebr.
2:14) en Zich niet schaamt om ons broeders te noemen (Hebr. 2:11).
3. Er zijn anderen die beweren dat Jezus bij wijze van spreken uit het zaad van Abraham of
David zou zijn geboren. Het zou niet naar de letter zijn, maar bij wijze van spreken. Het zou
om een soort gezegde of leenspreuk gaan. Toch is Paulus er duidelijk in dat Jezus naar de
letter geboren is uit het zaad van Abraham en David. Zo zegt Paulus dat Jezus uit het zaad
van David is en hij voegt er dan meteen aan toe: ‘naar het vlees’ (Rom. 1:3).
4. Maar het is toch schandelijk dat Jezus geboren is uit het vlees, zo beweren zij. Echter door
de dood van een mens is de zonde in de wereld gekomen. En deze mens is Adam. Maar de
rechtvaardigheid is ook door een mens, namelijk Christus, de tweede Adam, in deze wereld
gekomen en daardoor is de genade overvloediger (Rom. 5:12). Zijn komst in het vlees was
dus noodzakelijk. Maar hoe zit het dan met de tekst waarin staat dat de eerste Adam uit de
aarde en dus aards is en de tweede Adam uit de hemel en dus hemels is (1 Kor. 15:47)? Dit
hemelse ziet op zijn smetteloosheid, waardoor Hij aan de wet kon voldoen in tegenstelling
tot Adam die door de val aardsgericht was geworden. Dat Hij vlees geworden is en onze
menselijke natuur heeft aangenomen om voor onze zonde te voldoen, zegt Paulus
overduidelijk (Rom. 8:3).
Hoofdstuk 14. Hoe de twee naturen van de Middelaar in een enig Persoon zijn verbonden.
1. Dat het Woord vlees geworden is (Joh. 1:14) moet niet zo worden verstaan dat het in het
vlees veranderd is of met het vlees vermengd is. Het moet zo verstaan worden dat het
Woord zich een tempel heeft afgezonderd uit de maagd Maria om daarin te wonen. Zo is de
Zoon van God ook de Zoon van de mens geworden, zonder vermenging van beide naturen.
We moeten toegeven dat dit een verborgenheid is. Een aardig voorbeeld zou de mens zelf
kunnen zijn die uit ziel en lichaam bestaat. De ziel heeft weer andere eigenschappen dan het
lichaam. Ze zijn wel bijeengevoegd in één persoon. Zo is het ook gesteld met Christus. Hij
heeft twee naturen, namelijk een Goddelijke en een menselijke in één Persoon.
2-4. De Schrift tekent de Godheid van Christus. Zo staat er geschreven dat Jezus zei: ‘Eer
Abraham werd, ben Ik (Joh. 8:58).’ Elders schrijft Jezus dat Hij in heerlijkheid geweest is bij
de Vader (Joh. 17:5). Anderzijds was Hij een dienstknecht van de Vader (Jes. 42:1) en nam Hij
als mens toe in grootte en wijsheid bij God (Luk. 2:52). Als dienstknecht deed Hij de wil van
Zijn Vader. Als de Heere van de heerlijkheid is Hij gekruisigd (Kor. 2:8). Dit ziet op Zijn
enigheid als Persoon. De Heere kan alleen gekruisigd worden als Hij werkelijk mens is. God
kan Zijn bloed niet storten. We mogen beide naturen dan ook niet scheiden (zoals Nestorius
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deed), dan zou het om twee Personen gaan, of vermengen (zoals Eutyches deed), dan zou de
ene natuur de andere natuur overheersen.
5-8. Michael Servet heeft de zaak ook op een verderfelijk wijze verdraaid als hij stelt dat
Jezus, toen Hij vlees werd, Gods Zoon werd genoemd, maar dit niet van eeuwigheid is
geweest. Waarom wordt Christus dan de eniggeboren Zoon van God genoemd als Hij dat
niet van nature is, maar door aanneming in de tijd? De gelovigen worden door een genadige
aanneming van God, kinderen van God genoemd. Wat onderscheidt onze Zaligmaker van
hen als de eniggeboren Zoon? Snapt Servet niet dat het woord Zoon een geheim is dat voor
ons onbegrijpelijk is? De wijze Salomo heeft opgemerkt over de onbegrijpelijkheid van God
en Zijn Zoon: Noemt Zijn naam (van God), zo gij kunt, of de naam van Zijn Zoon (Spr. 30:4).
Hoofdstuk 15. De drie ambten van Christus, Profeet, Priester en Koning.
1. Bij de Pausgezinden is onze Zaligmaker een lege naam. Zijn noemen Hem Verlosser, maar
zij ontkrachten Zijn werk. Om een juist zicht te krijgen op het werk van Christus dienen we
daarom Zijn drie ambten (Profeet, Koning en Priester) die Hij van de Vader verkregen heeft,
te bekijken. Natuurlijk spreekt ook het pausdom van deze ambten, maar men doet dit koud
en met weinig vrucht.
2. De naam Christus, de Gezalfde, staat in verband met deze drie ambten. Hij is gezalfd als
Profeet, Koning en Priester. Zo lezen we in Jes. 61:1: ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij;
daarom heeft de HEERE Mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen de
zachtmoedigen....’ De Vader heeft Hem dit gezag gegeven toen Hij zei: ‘Deze is Mijn geliefde
Zoon; hoort Hem (Mat. 3:17)’ en zo is Hij aan ons gegeven tot wijsheid (1 Kor. 1:30). De drie
ambten van Christus zorgen voor deze wijsheid die wij zo nodig hebben.
3-5. Als Koning bewaart en regeert Hij Zijn Kerk vanuit de hemel (Ps. 110:1). Christus is de
eeuwige Koning en Zijn koninkrijk is hier op aarde geestelijk van aard. Het Koninkrijk is
binnen in de gelovigen en komt niet met uiterlijk gelaat, merkte onze Zaligmaker op richting
de farizeeën (Luk. 17:21). Onze zaligheid ligt daarom niet in uiterlijke gemakken. Ons leven is
namelijk vol moeite en ellende. Zonder meer begeert ons vlees een gemakkelijk, wellustig
leven maar onze zaligheid ligt verborgen in de hemel bij Christus. Door het oog van het
geloof mogen wij daarop zien, omdat Hij ons vervult met de gave van Zijn Geest. Zo
verzekert Hij ons van onze overwinning op de duivel en de wereld.
6. Als Priester is Christus onze Middelaar. Door Zijn heiligheid verzoent Hij ons met God. Hij
is namelijk onze Priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek (Ps. 110:4). Nu Hij
in de hemel is, is Hij onze Voorbidder. Wij hebben nu geen andere Priester. Om die reden
verfoeien wij het pausdom. In de Mis offeren zij Hem dagelijks. Zij hebben niet genoeg aan
Zijn unieke Offerande aan het kuis eenmaal voltooid.
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Hoofdstuk 16. Hoe Christus voor ons Zijn ambt als Verlosser volbracht heeft.
1. Alles wat we tot nu toe gezegd hebben over Christus moet ons opwekken om onze
zaligheid , leven en verlossing te zoeken in Hem. Er is namelijk volgens Petrus geen andere
Naam gegeven onder de hemel door Welke wij zalig moeten worden (Hand. 4:12). Hij
verkreeg niet voor niets de Naam Jezus, wat Zaligmaker betekent, vanuit de hemel door de
Engel. Hieruit blijkt dat Hem het ambt van Verlosser is opgelegd. Bernardus van Clairvaux zei
het zo treffend dat Christus voor de gelovige spijs is. Zonder deze zielespijs blijft de gelovige
mager. Hij is ook zout en Hij maakt al het geestelijke voedsel voor de gelovige smakelijk.
2-5. God kan de mens die in de zonde ligt, niet liefhebben. Dit kan God alleen in Zijn Zoon.
De Schrift zegt duidelijk dat Hij om onze overtredingen verwond is en Hij is met de
misdadigers gerekend (Jes. 53:11). Niet dat Hij misdadiger was, maar Hij is met de
misdadigers gerekend. Christus is namelijk onder Pilatus onschuldig veroordeeld. Dit blijkt
uit het rechtsproces. Pilatus, de hoogste rechter op aarde, vond geen schuld in Hem. Daarom
is Hij gerekend met de misdadigers. Kortom, Hij, de onschuldige, is voor ons als schuldigen
plaatsvervangend de dood in gegaan. Hij is onze vrijspraak.
6-7. Christus is de vervloekte dood aan het kruis gestorven. Dat het kruis vervloekt was,
blijkt uit Deut. 21:13. Hij moest voor ons een vloek worden, opdat wij van de vloek bevrijd
zouden worden. De zoenoffers in de oude bedeling wezen al op Christus. Het was de
schaduwachtige dienst van Mozes. In Christus zijn deze schaduwen vervuld. Paulus zegt dat
Hij die geen zonde gekend heeft, door de Vader voor ons tot zondaar is gemaakt, opdat wij
voor God rechtvaardig zouden zijn (2 Kor. 5:21). Jesaja heeft gezegd dat de ongerechtigheden van ons allen op Hem zijn gelegd (Jes. 53:6). Daarom moest Hij aan het hout hangen.
Hij heeft ons namelijk verlost van de vloek door voor ons een vloek te worden (Gal. 3:13).
Voor ons is de vrucht van Zijn dood dat wij met Hem zijn begraven. Met Zijn dood zijn onze
zonden in het graf gelegd (Rom. 6:5). Tevens zullen wij de eeuwige dood niet meer sterven,
daar Christus voor ons is gestorven.
8. De opmerking dat Christus nedergedaald is in de hel, is later toegevoegd aan onze
geloofbelijdenis. Sommigen vinden dat dit niet veel toevoegt aan de belijdenis. Men doet er
niets mee. Toch ligt hier ook een vrucht van Christus die we niet teloor mogen laten gaan.
Anderen wijzen erop dat ‘hel’ en ‘graf’ soms hetzelfde betekenen in de Schrift. Toch biedt dit
geen oplossing. In de geloofsbelijdenis staat namelijk dat Christus gestorven en begraven is.
Waarom volgt er dan nog op dat Hij nedergedaald is naar de hel? Dat zou dan een
overtollige verdubbeling zijn.
9. Weer anderen menen dat Christus is nedergedaald tot de zielen van de vaderen, die
onder de wet waren ontslapen. Daar heeft Hij hen de boodschap van de volbrachte
verlossing gebracht en hen uit de gevangenis waarin zij besloten waren, uitgevoerd. Ze
menen dat dit in Psalm 107:16 beschreven staat, waar staat dat Hij de koperen en ijzeren
deuren heeft verbroken en in Zach. 9:11, waar staat dat Hij de gebondenen heeft verlost uit
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de put waarin geen water was. Maar zowel Psalm 107 als Zacharia spreken van andere
omstandigheden. Het gaat om het volk dat in ver afgelegen landen gevangen is. God zal hen
bevrijden.
10. In de beschrijving van het nederdalen naar de hel, ligt een geweldige troost voor de
gelovigen. Het gaat namelijk niet om de plaats van de hel, maar om de toestand. Het ziet op
de diepte van Jezus’ lijden. Jesaja zegt dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op Hem was
(Jes. 53:5). Deze straf is de volle toorn van God. Jezus heeft de helse pijnen ondergaan,
plaatsvervangend en plaatsvervullend. Zo is Hij als het ware nedergedaald naar de hel.
11-12. Jezus heeft namelijk werkelijk de angsten van de verlatenheid van God ondergaan. Hij
is peilloos diep benauwd geweest toen Hij zei: ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij
verlaten?’ (Ps. 22:2 en Mat. 27:46). Sommigen zeggen dat Jezus dit wel heeft gezegd, maar
niet zo heeft beleefd. Men vraagt zich af of God zo met Zijn Zoon kan omgaan. Anderen
zeggen dat de Zoon van God zo bevreesd niet hoefde te zijn. De vraag is of zij allen enig
besef hebben van Zijn plaatsvervangend lijden wegens onze zonden. Onze zonden wegen zo
zwaar voor God, dat Hij Zijn geliefde Zoon daarvoor moest laten boeten met helse pijnen en
grote verlatenheid van Zijn gunst.
Jezus leed niet alleen in Zijn menselijke lichaam, maar Hij leed zonder meer ook in Zijn ziel
en geest. Dat maakte Zijn lijden zo hels. Zijn ziel en geest waren met grote helse droefheid
aangedaan. Vooral in de hof van Gethsemané komt dit tot uitdrukking als Hij aan de Vader
vraagt of Deze de helse drinkbeker van Zijn lijden aan Hem voorbij wil laten gaan (Mat.
26:39). Hierin ligt een troostvolle gedachte, want op deze manier kan Hij ook onze
zwakheden te hulp komen, daar Hij onze zwakheden kent en weet heeft van wat de helse
benauwdheid inhoudt (Hebr. 4:15).
13-14. Ook de opstanding en hemelvaart van Jezus is voor ons van groot belang. Paulus zegt
dat Jezus is gestorven om onze zonden en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking (Rom.
4:25). Hoe kan het ook anders, want hoe zou Hij voor ons de overwinning hebben behaald
als Hij in de dood was gebleven? Door Zijn hemelvaart heeft Hij de bevoegdheid gekregen
om de Geest in groter overvloed uit te storten. Daarom zei Hij ook dat het nuttig was dat Hij
heenging. Zou Hij niet heengaan, dan zou de Geest niet komen (Joh. 16:7).
15-16. Dan staat er meteen bij dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dit is een
gelijkenis ontleend aan vorsten, die hun bijzitters hebben aan wie zij de regering opleggen.
Dat Hij dus aan de rechterhand is opgenomen (Mark. 16:19 en Hebr. 1:3), ziet op Zijn
heerschappij. De Vader heeft Hem gezet boven alle overheden en machten. Hieruit mag het
geloof velerlei vruchten verzamelen. Als de Heere heeft Hij voor ons de toegang naar het
hemelse koninkrijk geopend. Wij zijn als het ware met Hem gezet in de hemel (Ef. 2:5). In dat
heiligdom daar Boven verschijnt Hij steeds voor de Vader om onze zaak te behartigen en
voor ons te pleiten (Hebr. 7:25 en 9:11). In de helse strijd op aarde mag het geloof tevens
Zijn macht en majesteit aangrijpen. Men mag weten dat Hij is opgevaren en de gevangenis
heeft weggevoerd en dat Hij nog dagelijks geestelijke schatten uitdeelt (Ef. 4:8).
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17-18. Aan de rechterhand van de Vader zit Hij ons ten goede. Ook al is de wereld nu nog vol
rumoer. Eens zal Hij komen om de schapen en bokken te scheiden (Mat. 25:31). Niemand
van de levenden en doden zal Zijn oordeel dan ontvlieden.
Dat Hij komt om te oordelen en geen ander, daarin ligt een grote vertroosting voor
gelovigen. Onze Rechter is ook onze Redder. Hij is Dezelfde. Daarom zal Hij ons straks bij Zijn
komst niet verdoemen. Hij heeft ons nu reeds vrijgesproken.
19. Uit alle leerstukken van de apostolische geloofsbelijdenis mogen we lering trekken. Dat
Hij ons vlees heeft aangenomen, ziet op Zijn barmhartigheid richting ons. Onze verlossing
ligt verklaard in Zijn lijden. De kwijtschelding van onze vloek ligt besloten in Zijn kruis. Onze
vrijspraak kan men vinden in Zijn veroordeling. De genoegdoening voor onze zonden vindt
men in Zijn Offerande. De doding van ons zondige vlees vindt men in Zijn begrafenis. Zoekt
men het nieuwe leven, dan vindt men die in Zijn opstanding. Onze onsterfelijkheid wordt
gevonden in Zijn hemelvaart. In Hem zijn alle schatten te vinden. Wij moeten ze dan ook bij
Hem halen en niet ergens anders. Wie het ergens anders zoekt, komt beschaamd uit.
Hoofdstuk 17. Christus heeft voor ons de genade van God en de zaligheid verdiend.
1. Sommigen zien Christus alleen als een instrument van Gods genade en niet dat Hij deze
voor ons verdiend heeft. Zonder meer ligt de eerste oorzaak van de genade in de
verkiezende God maar om die reden mag men het verdienende werk van de Middelaar niet
terzijde stellen. Tegenover onze werken die met zonden bevlekt zijn, staan Gods genade en
de gehoorzaamheid van Christus. Het is waar dat Christus niets zou hebben kunnen
verdienen als er geen welbehagen was.
2-5. Gods liefde is er eerst en is de hoofdoorzaak en daarna de verdienste van Christus. Dit
blijkt uit de geschriften van Johannes: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet zal verderven’ (Joh.
3:16). De grond van onze zaligheid moet dan ook in Hem gezocht worden. ‘Wij hebben Hem
lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:16). God heeft in Zijn liefde het middel van
de verzoening aan ons gegeven. ‘Christus is een verzoening voor onze zonden’ (1 Joh. 2:2).
Ook Paulus onderschrijft dit. Paulus roemt de genade van God daarin dat Hij de prijs van de
verlossing gegeven heeft in de dood van Christus (Rom. 3:24). Petrus zegt hetzelfde als hij
stelt dat wij verlost worden, niet door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van het
onbevlekte Lam (1 Petr. 1:18).
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Het derde boek
Hoe de genade van Christus verkregen moet worden en de vruchten en
werkingen van deze genade.
Hoofdstuk 1. De schatten van Christus zijn ons alleen tot voordeel door de verborgen
werking van de Geest.
1. De goederen die de Vader aan Zijn Zoon gegeven heeft, zijn niet tot Zijn voordeel, maar
tot die van ons. Hij wil armen rijk maken. Het is wel zo dat zolang Christus buiten ons is, wij
geen voordeel hebben van Zijn goederen. Dan blijven we arm. Hij is het Hoofd (Ef. 4:15) en
wij dienen door inlijving Zijn ledematen te zijn (Rom. 11:17; Gal. 3:27). Pas dan hebben we
voordeel van Zijn goederen. Dit voordeel verkrijgen wij door het geloof in Hem. Dit geloof is
een werking van de Geest. Petrus zegt dat de gelovigen uitverkoren zijn in de heiligmaking
van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Christus (1 Petr. 1:2).
Het komt dan ook hierop neer dat de Heilige Geest de band is waarmee Christus ons
krachtdadig met Zich verenigt. Wij willen deze verborgen werking in het vervolg verder
onderzoeken.
2. Christus is op een bijzondere wijze gekomen door de Heilige Geest. Die Geest zondert ons
af van de wereld. Daarom wordt Hij de Geest van de heiligmaking genoemd. De profeten
hebben al gewezen op deze rijke tijd die bewerkt en gewerkt wordt door de Geest. In Joël
(3:1) lezen we: ‘Ten dien dage zal Ik van Mijn Geest uitstorten op alle vlees.’ Het schijnt dat
de profeet de gaven van de Geest betrekt op het ambt van de profeten, toch geeft deze
spreekwijze te kennen dat God door de verlichting van Zijn Geest zich leerlingen maken zal
uit hen die daar eerst geen deel aan hadden. De Geest wordt ook de Geest van Christus
genoemd omdat Hij het werk van Christus kracht bij zet. Daarom wordt Christus ook de
tweede Adam genoemd, Die uit de Hemel gegeven is tot een levendmakende Geest (1 Kor.
15:45).
3. De Geest wordt ook onder allerlei namen vereerd. Hij wordt genoemd ‘De Geest van de
aanneming tot kinderen’ (Rom. 8:15; Gal. 4:6). ‘Het pand en zegel van onze erfenis’ (2 Kor.
1:22). De Geest wordt vergeleken bij ‘water’ dat zorgt voor leven (Jes. 44:3) en dat ook zorgt
voor zuiverheid en reinheid (Ez. 36:25). De Geest wordt in Zijn reinigende werking ‘een vuur’
genoemd (Luk. 3:16). Hij is ook ‘een fontein’ waar alle geestelijk schatten uit voortvloeien
(Joh. 4:14). Tot slot verenigt de Geest ons met Christus, ons Hoofd, wat vergelijkbaar is met
een huwelijk (Ef. 5:30).
4. Het voornaamste werk van de Geest is dat Hij aan ons het geloof heeft geschonken en dat
ook onderhoudt. Paulus zegt dat de gelovigen in Efeze zijn verzegeld met de Heilige Geest
(Ef. 1:13). Met recht mag men de Geest ‘de sleutel’ noemen waarmee ons de schatkamers
van het koninkrijk van de hemelen worden ontsloten. Om die reden doopt Jezus ons met de
Heilige Geest en met vuur (Luk. 3:16).
62

Hoofdstuk 2. De beschrijving en eigenschappen van het geloof.
1. Het is nodig dat we leren, zoals we al eerder hebben opgemerkt, dat wat God door Zijn
wet ons voorschrijft, wij moeten houden en als wij ons daar niet aan houden het eeuwige
oordeel op ons rust. Ten tweede moeten wij ook leren dat wij deze wet nooit kunnen
houden. Ten derde hebben wij ook gezegd dat er een middel is om van deze ellende verlost
te worden, namelijk Christus de Verlosser. Nu moeten we echter dieper ingaan hoe dit
geloof behoort te zijn. We moeten goed letten op de rechte eigenschappen van het geloof,
zeker nu zoveel dwalen op dit punt. Het is goed om vast te houden dat God een
ontoegankelijk licht bewoont en dat het dus nodig is dat Christus tussen ons in komt te
staan. Jezus is om die reden het Licht van de wereld (Joh. 8:12). Paulus wil niets anders
weten dan Christus alleen ( 1 Kor. 2:2).
2-3. Er zijn er ook die een ingewikkeld geloof leren. Zij hebben voor het kerkvolk een kleed
over Christus geworpen en Hem daarin gewikkeld, zodat men niet rechtstreeks de ogen kan
wenden naar Christus. Geloven is voor hen gehoorzamen aan de leer van de kerk. Deze leer
is als een kleed heen gewikkeld om Christus. Ik wil niet ontkennen dat door onze
onwetendheid veel zaken ingewikkeld voor ons zijn, totdat we door genade meer tot Gods
tegenwoordigheid zullen zijn genaderd. We moeten echter vasthouden dat het geloof
gelegen is in de kennis van God en Christus (Joh. 17:3) en niet in het eerbiedigen van de
kerk. De kerk heeft er een doolhof van gemaakt. Om niet langer de leer van de kerk te
weerleggen, wekken wij de lezer dan ook op om de leer van de kerk te vergelijken met de
leer die wij leren. Zij doen alsof de Schrift niet leert dat kennis met het ware geloof gepaard
gaat.
4-5. Ik moet toegeven dat zolang wij in dit leven zijn, er nevels blijven liggen over het geloof.
De ervaring leert namelijk dat wij van het geloof minder verstaan dan we wensen.
Bovendien stoten we dagelijks in het lezen op duistere plaatsen. Ook de discipelen hadden
een ingewikkeld geloof. Zij zagen ook niet alles meteen aleer zij de volle verlichting
verkregen. We zien dat bij de opstanding van Jezus. Jezus heeft daar nota bene zelfs van
tevoren over gesproken. Maar deze leerschool gaat wel gepaard met een verlangen om
meer te weten en te willen vorderen. Het verschilt daarom enorm veel van die
onwetendheid waarbij men gevoelloos blijft liggen en waarbij men zich tevreden stelt met
een ingewikkeld geloof zoals dat door de pausgezinden geleerd wordt.
6. We moeten ervan doordrongen zijn dat er een gedurige betrekking is van het geloof op
het Woord. Het geloof kan niet van het Woord gescheiden worden. Het is als met de stralen
van de zon. Deze kan men wel onderscheiden van de zon, maar niet scheiden. Zij horen
onlosmakelijk bij elkaar. Daarom roept God door middel van Jesaja (55:3): ‘Hoort Mij, en uw
ziel zal leven.’ Johannes zegt hetzelfde als hij schrijft: ’Deze dingen zijn geschreven opdat gij
gelooft’ (Joh. 20:31).
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7. Maar wat ziet het geloof in het Woord? Allereerst dat God toornig is op ons. Het is de
stem van God die zei tot Adam: ‘Gij zult de dood sterven’ (Gen. 2:17). Maar als God alleen
Rechter is, wat zoekt het geloof dan in Gods Woord? Ons geweten zou vol schrik en angst
zijn als we alleen Gods verbolgenheid waarnemen. Trouwens, waar zou ons geloof rust in
kunnen vinden? Wat valt er te zoeken bij God, als Hij alleen toornig is? Is het dan niet beter
bij Hem vandaan weg te vluchten in plaats van Hem te zoeken? Maar God is ook
barmhartig. Hij heeft dat in Zijn Woord te kennen gegeven. Hij wil ook onze goede Vader
zijn. Alleen te weten dat God waarachtig is, zou ons geen voordeel opleveren, maar God is
ook barmhartig. In de Psalmen komen we deze twee zaken tegen: ‘Uw barmhartigheid is tot
aan de hemelen; Uw waarheid tot aan de wolken’ (Ps. 36:6).
8. Er zijn er die zich inbeelden dat geloven niets anders is dan dat te geloven wat nodig is om
te weten tot de zaligheid zonder dat men er getuigenis van heeft in het hart en zonder dat
men een gevoel verkrijgt van zaligheid. Zij ontkennen zo het werk van de Heilige Geest in
het hart. Echter, de Geest verlicht een mens zodat deze gaat geloven, maar geeft
ondertussen ook getuigenis in het hart waardoor men de aanneming tot kinderen gaat
verstaan. Paulus zegt dat men met het hart gelooft tot rechtvaardigheid (Rom. 10:19).
9-10. Paulus spreekt in 1 Kor. 13:2 ook over een geloof. Met dit geloof kan men bergen
verzetten. Dit geloof is zonder de liefde en ervaring in het hart, zegt men, maar het is toch
ondertussen wel geloof. Dus blijkbaar kan men geloven zonder ervaring in het hart. Men
noemt het een ongevormd geloof. Er is ook een meer gevormd geloof, zo geeft men toe,
maar dit ongevormde geloof is ook geloof. De Schrift lijkt dit te leren. Toch is dit niet het
zaligmakende geloof. Duidelijk laat Paulus zien in 1 Korinthe 13 dat er bij het zaligmakende
geloof ook liefde wordt uitgestort in het hart. De liefde gelooft en hoopt alle dingen. Daar
komt bij dat ook de goddelozen een geloof kunnen hebben waarmee zij bergen verzetten.
We lezen van Simon de tovenaar dat hij ook geloofde (Hand. 8:13,18). God geeft soms door
Zijn Geest een indruk in het hart en de mens heeft ook veel inbeeldingen en een hart vol
leugen, waardoor hij meent de waarheid te hebben gevonden.
11-12. Maar dit bovenstaande geloof is niet van blijvende aard. Het ware geloof mag met
overtuiging ‘Abba, Vader’ zeggen (Gal. 4:6). Alleen de ware gelovigen hebben het zaad van
het leven in het hart ontvangen, dat nooit meer vergaat. Die anderen hebben een indruk
ontvangen. Zij hebben een algemeen geloof, maar niet een zaligmakend geloof. Jezus spoort
daarom Zijn discipelen aan: ‘Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij Mijn discipelen’ (Joh
8:31). Natuurlijk kunnen er ook bomen zijn die het ware geloof lijken te hebben, maar het
niet hebben, daar zij niet geworteld zijn in Christus. Daarom zegt Christus: ‘Alle boom die
Mijn Vader niet geplant heeft, zal worden uitgeroeid’ (Mat. 15:13).
13. Het woord ‘geloof’ kan ook slaan op de leer zelf in de Schrift. Zo zegt Paulus tegen Titus:
‘Vermaan hen dat zij gezond zijn in het geloof’ ( Tit. 1:13 en 2:2). Met gezond in de leer
wordt hier verstaan de zuiverheid van de leer, die door de gemakzucht van de mensen
gemakkelijk bedorven en bezoedeld kan worden met eigen inzichten. Maar dit nu terzijde,
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want we willen ons nu afvragen wat het geloof is dat Gods kinderen afscheidt van de
ongelovigen.
14. Als we over de kennis van het geloof spreken, moeten we denken aan een hogere kennis
die het menselijk verstand overtreft. Paulus heeft dit treffend verwoord. Hij stelt namelijk
dat deze kennis een lengte, diepte en hoogte kent die alle verstand te bovengaat (Ef. 3:18).
Toch wordt het geloof, hoewel het een onbevattelijke kennis omvat, een kennis of
wetenschap genoemd in de Schrift (1 Joh. 3:2).
15. Deze kennis is niet alleen van hogere orde dan alle menselijke kennis. Zij is ook zeker en
vast. Het geloof is namelijk niet tevreden met een twijfelachtige kennis, maar vereist een
volle zekerheid. Toch aanvaarden wij deze zekere kennis niet meteen. Ons hart is namelijk
vol ongeloof, waardoor wij allen een zware strijd hebben te gaan om te mogen belijden dat
God getrouw is. Het geheim hierachter is de Heilige Geest. De Heilige Geest oefent ons
zodanig dat wij het vaste woord van Gods beloften voor waar gaan houden. Daarom is het
belangrijk om vast te houden dat Gods Woord de smeltkroes van het hete vuur van de
beproeving glansrijk heeft doorstaan. David en zijn zoon Salomo gebruiken daar het woord
‘doorlouterd’ voor. ‘De rede (het woord) van de HEERE is doorlouterd’ (Ps. 18:31 en zie Spr.
30:5). Het geloof wordt om die reden dikwijls ‘ vertrouwen’ genoemd, daar het steunt op het
beproefde woord van God. Het geloof mag weten dat God genadig is en goed, zoals Hij Zich
in Zijn Woord bekend gemaakt heeft.
16. Het vertrouwen in Gods barmhartigheid maakt ons geweten stil, dat zo bestormd wordt
onder Gods rechtvaardig oordeel. De Schrift noemt deze stilte ‘vrede’ (Rom. 5:1). Er is dan
ook niemand een werkelijke christen of christin die deze stilte van het geweten niet kent en
die niet heeft leren vertrouwen op Gods genade en goedheid. Daarom zegt de apostel dat
men een gelovig is, als wij het vertrouwen en de roem van de hoop tot het einde toe hebben
vastgehouden (Hebr. 3:14).
17. Anderen werpen ons tegen en zeggen dat de gelovigen zo vaak bestreden worden en zo
vaak onrustig zijn. Ze hebben nogal eens te maken met zware aanvechtingen. Hun gemoed is
dan in het geheel niet in rust. Hoe zit het dan met de zekerheid van het geloof? Met die leer
schijnt de werkelijkheid van het geloofsleven niet te stroken. Deze knoop moeten we dus
allereerst ontwarren als we aan de bovengestelde leer willen vasthouden. We willen ook de
gewetens niet zodanig vastzetten tot een stille rust, dat zij door geen beroeringen zouden
gestoord kunnen worden. Maar we mogen ook de andere kant niet ontkennen dat zij ook
vertrouwen hebben mogen vinden, ondanks de bestormingen van het geweten, in Gods
barmhartigheid. De Schrift stelt David als een voortreffelijk voorbeeld. Deze man heeft veel
moeten meemaken. Maar als hij zijn diepste zielenroerselen peilt, wat doet hij dan anders
dan tegen deze ongelovigheid uitvaren: ‘O mijn ziel, wat buigt gij u neder en wat zijt gij
onrustig in mij’(Ps. 42:6 en 43:5). In Psalm 27 lezen we ook deze vertwijfelingen en diepe
zielenroerselen. Maar ook daar strijdt hij meteen tegen zijn eigen zwakheid en zegt hij:
‘Wacht op de Heere, zijt sterk, Hij zal uw hart versterken; wacht op de Heere’ (Psalm 27:14).
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18. Om dit bovenstaande te begrijpen is het nodig dat we inzicht verkrijgen in de verdeling
tussen vlees en Geest. Het Godvruchtige hart kent deze verdeling. De gelovige draagt altijd
een overblijfsel van het vlees in zich om. De Geest strijdt tegen dat ongelovige vlees dat de
ziel zo kan beroeren. Gelukkig is het altijd het einde van deze strijd dat het geloof de
zwarigheden van het vlees uiteindelijk te bovenkomt.
19-20. Zelfs als de geringste druppel van het geloof in onze gemoederen valt, gaan we iets
zien van Gods vriendelijk aangezicht. Hoe meer wij vorderen in de genade, des te meer zien
wij van Zijn goedheid jegens ons en des te zekerder worden wij. In het begin zijn we nog erg
in onwetendheid gewikkeld. Deze onwetendheid wordt langzamerhand weggenomen door
het licht van Gods Geest. Zonder meer is deze kennis ten dele (1 Kor. 13:9). Dat wil niet
zeggen dat het geloof onvolledig is, maar wij hebben nu eenmaal te strijden met ons
verdorven vlees.
21. Om de aanvallen van het vlees en de satan te kunnen doorstaan, wapent en verstrekt
het geloof zich met het Woord van de Heere. Het geloof kan besprongen worden door
aanvechting dat God ons vijandig is. Doch het mag weten dat Hij Die slaat, ook barmhartig is.
Als het getroffen wordt met de gedachte dat God een wreker van de zonde is, zo stelt het
daartegenover dat er voor alle zonden vergeving is. Het meest wonderlijke is dit, dat juist al
deze aanvechtingen nodig zijn om het geloof te oefenen, en juist deze oefeningen van het
geloof zorgen voor de zekerheid van het geloof. Een bewijs hiervan is, dat als de gelovigen
door Gods wraak worden aangeklaagd, zij juist Zijn hulp inroepen. Denk aan Job die zo
gekweld werd door aanvechtingen. Hij voelde Gods slaande hand, toch bleef juist hij op God
hopen (Job 13: 15). Een Godvruchtig gemoed zal met David zeggen: ‘Al ging ik ook in een dal
van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij’ (Psalm 23:4).
22-23. Dan is er nog de vrees voor Gods toorn, waardoor het geloof bevestigd wordt. De
gelovige namelijk wordt te meer aangespoord God te vrezen als hij of zij daar ziet hoe God
de goddelozen straft. Neem Paulus. Hij spoorde de gelovigen aan om God te dienen en te
vrezen door te wijzen op wat er gebeurde met het ongehoorzame Israël (1 Kor. 10:5). De
Heere weet dat het vlees van de gelovige laks is en zorgeloos. Daarom laat de Heere zien
door de goddelozen te straffen wat het gevolg is van zorgeloosheid. De gelovige moet
daarom ook met vrees en beven zijn zaligheid bewerkstelligen (Fil. 2:12). De wijze Salomo
zei: ‘Zeer gelukkig is de mens die gedurig vreest’ (Spr. 28:14). Met deze vrees doelt hij niet
op een benauwdheid waardoor men bezwijkt. Hij doelt hier op voorzichtigheid en
zorgvuldigheid in de levenswandel.
24. Tegelijkertijd verwerpen we ook de leer van de papisten die de mens terugwerpen op
zijn eigen vrees en twijfel. De mens is te onwaardig om tot Christus te komen, volgens hen.
Zij vergeten dat de gelovigen lid zijn van het lichaam van Christus en dat Christus met Zijn
Geest in de gelovigen werkt.
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26. Wat betreft de vreze van de Heere, deze wordt in de Schrift aangegeven als het beginsel
van de wijsheid (Ps. 111:10, Spr. 1:7, Spr. 15:33 en Job 28:28). Deze vreze van de Heere kent
een tweeërlei gevoel. God wordt hiermee zowel Vader als Heere genoemd. De profeet zegt
(Mal. 1:6): ‘Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn Heer; ben ik een Vader, waar is mijn
eer? Ben ik een Heere, waar is mijn vreze?’ In de vreze van de Heere is beide gelegen. God is
voor de gelovige een Vader, maar ook een Heere. Als Heere haat Hij de ongerechtigheid. Dit
leert ons ons zorgeloze vlees te bedwingen.
27. Maar Johannes zegt toch dat in de ware liefde geen vrees is (1 Joh. 4:18)? Dit is waar,
maar Johannes spreekt hier echter over de vrees van het ongeloof. Het is een slaafse vrees.
Maar de gelovigen kennen echter een kinderlijke vrees. Een vrees om door de zonde Gods
aangezicht te vertoornen en Zijn gunst en gemeenschap te moeten missen. De goddelozen
vrezen alleen de straf. De ware liefde vreest echter niet de straf van God, maar het verlies
van Zijn gunst en gemeenschap.
28. De gelovige mag rusten in Gods gunst en goedheid, ook al is het hier op aarde een
tranendal. Dit zien we in het leven van David. David bezingt Gods goedheid en gunst, die hij
van hogere waarde acht dan het aardse leven (Ps. 63:4). Alleen de gelovige heeft een blij
vooruitzicht. Ook al hebben we alles in het aardse leven, behalve de zekerheid van Gods
goedheid en gunst, dan zijn we toch ongelukkig. Omgekeerd kunnen we alles tegen hebben.
Paulus brengt alle mogelijke tegenslagen van het leven bijeen en zegt dat desondanks niets
de gelovige kan scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35).
29.-30. Ik zou dan ook volgens sommigen eenzijdig zijn, daar ik stel dat het geloof zich richt
op Gods genade en goedheid. Het is waar dat het geloof zich richt op het hele Woord van
God. Het geloof vindt echter rust in Gods gunst en genade. Wie slechts gelooft dat God van
ons rechtvaardigheid eist, zal die een gelovige zijn en zal die standvastig zijn? De gelovige
vindt dan alleen vastheid en zekerheid als men zich richt op de barmhartigheid en genade in
Christus Jezus. Paulus noemt dan ook het Evangelie het woord van het geloof (Rom. 10:8).
31 Sara en Rebecca waren ook gelovigen. Toch hing hun geloof niet geheel en al aan Gods
mond. Sara verlangde vanwege God belofte naar een zoon. Zij handelde echter buiten het
Woord van God om toen zij Abraham aanzette om voor haar een zoon bij haar dienstmaagd
te verwekken. Ook Rebecca geloofde vanwege Gods belofte dat Jakob het eerstgeboorterecht zou verkrijgen. Ze handelde echter niet naar Gods Woord, maar bedacht een list,
waardoor zij haar man Izaäk misleidde, zodat deze Jakob zegende in plaats van Ezau. Uit dit
alles leren we dat we zorgvuldig moeten letten op Gods Woord.
32. De beloften zijn in Christus ja en amen (2 Kor. 1:20). Dat betekent dat we de genade van
God alleen verkrijgen in Zijn geliefde Zoon (Ef. 1:6). Hij is dan ook onze vrede, zoals Paulus
geschreven heeft aan de gemeente van Efeze (2:14). Zo dikwijls als ons een belofte wordt
voorgesteld, moeten wij onze ogen op Hem slaan.
Maar zal iemand zeggen, er zijn toch voorbeelden van enige Godvruchtige mannen die toch
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onwetende zijn geweest omtrent de Middelaar. Ik geef toe dat het geloof van Naäman de
Syriër en Cornelius enigszins ingewikkeld is geweest en duister. Echter, zij hebben wel de
gaven van Christus gesmaakt, maar de Persoon en het ambt van Christus was verhuld en
duister. Hun geloof was nog gewikkeld in de bedekkingen. Nog niet alles was voor hen
onthuld. Tegelijkertijd is het niet waarschijnlijk dat de gelovigen van de oude bedeling geen
enkele kennis van Christus hebben gehad, want zij oefenden zich in de offerande van de wet
waarvan Christus het doelwit is.
33-34. Hoewel het uitwendige Woord geloofd dient te worden door ons, is het onze
blindheid en halsstarrigheid die dit verhindert. Ons verstand is namelijk ten enenmale blind
voor het Woord van God. Zonder de verlichting van de Heilige Geest geeft het Woord van
God ons om die reden geen enkel nut noch voordeel. We hebben de Geest dus nodig en niet
alleen om bij ons het geloof te ontsteken, maar ook om de vlam van het geloof te behouden
en te vermeerderen, totdat Hij ons brengt in Zijn koninkrijk. Paulus zegt dat het pand dat ons
is toevertrouwd, moet bewaard worden door de Heilige Geest ( 2 Tim. 1:14). De natuurlijke
mens kan de zaken/dingen van de Geest niet verstaan ( 1 Kor. 2:14). Het is namelijk de Geest
die deze zaken/dingen onderzoekt, ook de diepten van God.
35-36. Wij zijn dus ten enenmale van onszelf onbekwaam om het Woord van God te
geloven, maar het is de Heilige Geest Die ons verstand verlicht en ons hart bewerkt en
versterkt zodat we gaan geloven. De Geest wordt daarom de Verzegelaar genoemd, omdat
Hij het werk van God vast maakt in ons verstand en hart ( Ef. 1:13 en 2 Kor. 1:21).
37-38. Het geloof wordt zonder meer door aanvechtingen en twijfelingen heen en weer
geslingerd, maar het klemt zich desondanks vast aan het Woord van God en vindt in dat
Woord houvast. De gelovige weet dat de Heere een toevlucht en onze hulp is in
benauwdheid (Ps. 46:3). In die benauwdheid kan en mag de gelovige gerust slapen (Ps. 3:6).
De kerkleraren die stellen dat men Gods genade moet aflezen uit onze werken, maken een
heel grote vergissing. Zo’n geloof blijft staan in de twijfel. Het geloof moet zich richten op de
eenvoudige en onverdiende belofte. Op deze manier wordt er geen plaats voor twijfel
overgelaten.
39-40. Het is de Geest van God Die ons laat zien en ervaren dat het Woord van God vast is
voor ons. Zij snateren die beweren dat wij dat niet kunnen weten. Het is namelijk de Geest
van God Die ons leidt in deze zekere waarheid en ons laat ervaren dat we kinderen van God
zijn (Rom. 8:16). Deze snateraars ontkennen ook de volharding van het geloof tot het einde.
Geheel anders dan deze snateraars spreekt Paulus als hij stelt: ‘Ik ben verzekerd dat noch
engelen, noch machten, noch overheden, noch leven, noch tegenwoordige dingen, noch
toekomende dingen ons kunnen scheiden van de liefde waarmee Christus ons heeft
omhelsd’ (Rom. 8:38).
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41-43. Het geloof rust op de belofte. Neemt men de belofte weg, dan bezwijkt het geloof.
Het geloof is volgens Paulus een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van
de zaken die men niet ziet (Hebr. 11:1). Neem de zaligheid. De zaligheid is voor ons
natuurlijke oog verborgen. Alleen met een geloofsoog kan men de zaligheid zien in het
Woord van God. Waar dit levende geloof mag zijn, daar gaat het ook onafscheidbaar
vergezeld met de hoop op de eeuwige zaligheid. Geloof en hoop gaan dan ook in de Schrift
hand in hand samen en worden in de Schrift soms verwisseld (1 Petr. 1:5).
Hoofdstuk 3. Dat wij door het geloof worden wedergeboren.
1-3. Door het geloof in Christus verkrijgen wij het nieuwe leven en de vergeving van de
zonden. De bekering en het nieuwe leven komen net als de vergeving van de zonden op uit
het geloof. Sommigen menen dat de bekering voor het geloof komt. Maar wie zo denkt,
heeft nimmer de kracht van het geloof ervaren. Daar komt bij dat niemand God oprecht zal
dienen als men niet weet dat Hij genadig is. In Psalm 130:4 staat het zo treffend verwoord:
‘Bij U is de vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.’
4. We moeten ook onderscheid maken tussen een wettische bekering en een evangelische
bekering. Bij een wettische bekering is de zondaar bevreesd voor de toorn van God. Dit ziet
men bij Kaïn, Saul en Judas (Gen. 4:13, 1 Sam. 15:20 en Mat. 27:4). Men ziet God dan slechts
als een Rechter en Wreker. Bij een evangelische bekering ziet men niet alleen op Gods toorn
over de zonde, maar vertrouwt men ook op Gods genade. De inwoners van Ninevé zijn een
goed voorbeeld van een evangelische bekering. Na de oordeelsaankondiging bekeren zij zich
en hopen dat de HEERE Zijn toorn zal afwenden (Jona 3:5).
5-6. Het is ook van belang om geloof en boetvaardigheid te onderscheiden. De
boetvaardigheid komt voort uit de vrees voor Gods oordeel. Beide zaken, boetvaardigheid
en geloof, zijn verbonden met de ware bekering. Bij de bekering gaat het niet alleen om een
uitwendige boetvaardigheid en bekering, maar ook om het hart dat vernieuwd wordt.
7. De bekering wordt ook gewerkt en opgewekt door de vrees voor God. Gods oordeel wekt
ons op om ons te bekeren tot Hem (Hand. 17:30). Er ontstaat daarbij een droefheid naar
God (2 Kor. 7:10). Men gaat de zonde haten en verfoeien.
8. De bekering bestaat in twee stukken: namelijk de doding van het vlees en de
levendmaking van de geest. De profeten hebben dit zo verwoord: ‘Wijkt af van het kwade en
doet het goede; Wast u, reinigt u, doet de boosheid van uw handelingen voor Mijn ogen
weg’ (Jes. 1:16). Dit is overigens geen gemakkelijke zaak. Ons vlees is niets anders dan
vijandschap tegen God (Rom. 8:6). Het woord doding laat zien hoe zwaar de strijd is om het
vlees er onder te krijgen. Onze natuur moet ten ondergaan, willen we gerekend worden tot
een kind van God. Dit werkt God door Zijn Geest in ons.
9. Door de gemeenschap met Christus hebben wij ook gemeenschap aan Zijn dood. Onze
oude mens wordt door Zijn kracht gekruisigd. Het lichaam van de zonde versterft. Op deze
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manier wordt het beeld van God, dat wij in Adam hebben verloren, weer in ons hersteld. Dit
gaat echter langzamerhand. Om hiertoe te komen, dient de gelovige boetvaardigheid te
betrachten.
10. De wedergeboorte verlost de kinderen van God niet geheel en al. Er blijft nog een oude
mens over. Dit geeft een voortdurende strijd. De heiligen blijven met de ziekte van de
begeerlijkheden gevangen. Zo blijft er de begeerte naar onkuise lust, de begeerte naar geld
en de begeerte naar eer. Deze begeerten noemen wij zonde. Augustinus noemde deze
begeerten zwakheid. Zonde wordt het volgens hem pas als men de begeerte daadwerkelijk
doet of toestemt. Wij leren dat in de heiligen altijd zonde woont, daar in hun vlees kwade
begeerten wonen.
11. Natuurlijk is het goed om te beseffen dat in de heiligen de zonde woont. Deze aanwezige
zonde mag echter niet de heerschappij voeren. Door het werk van de Heilige Geest houdt de
zonde op te heersen in het hart van de wedergeboren mens. De begeerten blijven er wel in
wonen. Gods gebod stelt dat we de kleine begeerte niet mogen toelaten in het hart en
voeding geven. We moeten namelijk God liefhebben met geheel ons hart. Dit bereiken we
alleen door boetvaardig te zijn. Dat wil zeggen ons dagelijks te bekeren.
12-13. Zijn dan alle begeerten slecht? Dat zonder meer niet, daar God de begeerten heeft
geschapen, maar door de val zijn deze begeerten gebrekkig. Zij gaan weliswaar niet in tegen
Gods Woord, maar de kwade begeerten hebben in de gevallen mens de overhand.
Ook de gelovige heeft te kampen met kwade begeerten. Augustinus stelde dat de gelovige
weliswaar de vergeving van de zonde heeft ontvangen, maar dat desondanks de wet van de
zonde in hem blijft. Paulus zegt in Rom. 6:12: ‘Laat de zonde niet heersen in uw sterfelijke
lichaam tot gehoorzaamheid aan haar begeerlijkheid.’ Dit geeft aan dat de gelovige de
inwendige zonde bij zich draagt. De zonde mag echter geen heerschappij voeren. Kortom,
zolang de gelovige leeft, woont de zonde in hem of haar, maar deze mogen niet de overhand
krijgen.
14. Er zijn wederdopers die zeggen dat men gewoon de Geest moet volgen. Men hoeft zich
niet om de lusten van het vlees te bekommeren. Maar welke geest braken zij uit? De Geest
is geen voorstander van doodslag, hoererij, hoogmoed, twist en bedrog. De Geest drijft niet
aan tot ongebondenheid en teugelloze vrijheid. De oprechte gelovigen zoeken de Geest te
kennen vanuit de Schrift. Het is juist de Geest van de heiligmaking Die ons wil zuiveren van
alle smet en onreinheid. Natuurlijk blijft er nog veel onreinheid in ons zolang wij in de kerker
van ons lichaam zijn.
16. Het gaat bij de ware boetvaardigheid om het hart. Niet alleen om de uiterlijke plichten.
De Geest is het die de zondaar overtuigt van Zijn of haar boze hart. Daar komt bij dat een
ieder die een beetje thuis is in de Schrift, weet dat het God om het hart te doen is. Zo zei Joël
(2:13): ‘Scheurt uw harten en niet uw klederen.’ Jakobus zei (4:8): ‘Reinigt de handen, gij
zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen.’ Het gaat zowel om ‘onze hand’ als om
70

‘ons hart.’ Het reinigen van de handen is zichtbaar voor de medemens en zo laten wij onze
bekering zien. Het zuiveren van het hart is zichtbaar voor God. Beide oefeningen, het
reinigen van de hand en het zuiveren van het hart, zijn nodig willen we werkelijk
Godvruchtig zijn.
17-18. Sommigen zien in de boetvaardigheid alleen het vasten en wenen. Inderdaad roept
Joël daartoe op. We mogen daarbij echter niet uit het oog verliezen dat het volgens Joël
gaat om het scheuren van het hart en niet van de klederen. Bovendien is het zo dat wenen
en vasten alleen bestemd zijn voor bijzondere gelegenheden. Als de kerk door rampen
getroffen wordt, is het een goede zaak als de herders van de kerk de leden oproepen tot
vasten en geween. Mits men het voornaamste maar niet uit het oog verliest, namelijk dat
het gaat om het hart. Alleen een uitwendige boete is namelijk niet genoeg. We moeten
onszelf veroordelen. Dan veroordeelt God ons niet (1 Kor. 11:31).
19. De hoofdinhoud van het Evangelie is berouw over de zonde en de vergeving van de
zonde. Johannes de Doper predikte: ‘Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabij
gekomen’ (Mat. 3:2). Hij wees hen op boetvaardigheid opdat zij zich als zondaren zouden
leren kennen en zouden uit gaan zien naar de vergeving van de zonden. Daarom staat er
geschreven van Johannes de Doper: ‘Johannes is gekomen, predikende de doop van de
bekering tot vergeving van de zonden’ (Mark 1:4; Luk. 3:3). Op deze wijze heeft ook Jezus
gepredikt: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Mark 1:15). In hun prediking hebben de
apostelen dit eveneens verkondigd (Hand. 5:31).
20. God roept ons op tot boetvaardigheid. Hij vordert onze bekering opdat wij de vergeving
gaan begeren. Ook stelt Hij ons de vergeving van de zonden voor opdat wij ons zouden
bekeren en breken met de zonden. Zo lezen we in Jesaja (59:20): ‘En er zal een Verlosser tot
Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de
HEERE.’ Elders lezen we: ‘En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde
gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van
de Heilige Geest ontvangen’ (Hand. 2:38). Ik ben dan ook van mening dat hij of zij de
grootste vordering heeft gemaakt die een groot mishagen heeft gekregen aan zichzelf.
Overigens niet om in dat zondeslijk te blijven, maar om zich te haasten tot God opdat hij of
zij gemeenschap mag krijgen aan de dood en het leven van Christus.
Heel het leven van een christen kan men samenvatten als een grote strijd tegen het zondige
vlees. Met moet zich voortdurend oefenen om het vlees te doden.
21-22. De boodschap om zich te bekeren en boetvaardig te zijn, komt tot iedereen. God wil
dat allen zich bekeren. Toch hangt de kracht van deze oproep af van de Geest. De Geest
werkt de wedergeboorte en verlost de gelovige van het verderf. De Geest werkt daarbij de
boetvaardigheid; tevens is deze boetvaardigheid verbonden met het geloof in Gods
barmhartigheid. Omgekeerd kan het geloof niet zonder deze bekering en boetvaardigheid.
De Verlosser is er voor hen die zich bekeren, volgens Jesaja (59:20).
Maar hoe zit het dan men hen die van het geloof afvallen? God vergeeft alle zonden. Ook als
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de gelovige zwak is en zijn of haar geloof verloochend heeft. Denk aan Petrus. Op dit punt
hebben de Novatianen gedwaald. Zij meenden dat er voor diegenen die uit zwakte hun
geloof hadden verloochend, geen weg terug was volgens Hebreeën 6:4. Het gaat echter in
deze tekst om een moedwillig afvallen.
23-24. We moeten dan ook vaststellen dat voor de moedwillige zonde waarbij men openlijk
afvalt en spot met het geloof er geen vergeving voor is. Voor hen die moedwillig afvallen,
blijft er namelijk geen Slachtoffer meer over. Dit Slachtoffer neemt wel alle
ongerechtigheden weg van de heiligen. Kortom, het gaat dus om het met opzet loochenen
van de waarheid van het Evangelie en niet om een vallen in de zonde door zwakheid.
Maar is dat niet hard dat God hen niet vergeeft die moedwillig afvallen, want waarom sluit
God hen uit, daar Hij toch barmhartig is? God wil het hen wel vergeven en Zijn
barmhartigheid bewijzen, maar zij hebben zich zodanig verhard en zijn door hun
ongehoorzaamheid zodanig verblind geworden dat alle boetvaardigheid uitgesloten is.

Hoofdstuk 4. Hoe ver al wat de sofisten in hun scholen over de boetvaardigheid snateren
verwijderd is van de zuiverheid van het Evangelie.
1. De sofisten (rooms katholieke theologen) hebben in hun geschriften aan de boetvaardigheid een eigen invulling gegeven die ver verwijderd is van de waarheid van de Schrift.
Uit alles blijkt dat zij totaal niet begrepen hebben wat boetvaardigheid inhoudt. Zij zien
boetvaardigheid als een straf en een wraak op de zonde. Zij blijven echter hangen in de
uitwendige boetvaardigheid. De boetvaardigheid is voor hen een strenge tucht en een
middel om het vlees te temmen, om zo de zonden te straffen en kastijden. Zij pijnigen de
mensen met veel zwarigheden en narigheden. Zij maken de mensen benauwd. Maar als de
harten verwond lijken, dan genezen zij die meteen met hun ceremoniën, zoals die van de
besprenging.
2. Onder de ware boetvaardigheid verstaan zij drie zaken: de verbrijzeling van het hart, de
belijdenis van de mond en de voldoening door de werken. De verbrijzeling van het hart zien
zij als een voorwaarde. Zonder meer is het noodzakelijk om een mishagen te hebben aan
zichzelf. Maar als deze droefheid wordt gevorderd op zodanige wijze dat zij aan de grootheid
van de zonde moet beantwoorden, legt men de gewetens hoge lasten op. Men pijnigt en
verontrust op deze wijze de gewetens.
3. Wij hebben op een andere plaats reeds gezegd dat de boetvaardigheid noodzakelijk is en
voorafgaat aan de zondevergeving. Maar zij is nooit en te nimmer de oorzaak van de
vergeving. Wij hebben geleerd dat de zondaar niet moet letten op zijn tranen, maar het oog
moet slaan op Gods barmhartigheid en vergevingsgezindheid.
4. Dan is er de belijdenis van de zonde of anders gezegd, de biecht. Met stelt dat de
melaatsen zich ook bij de priesters moesten melden. Jezus stuurde een genezen melaatse
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naar de priester, zeggen ze. Maar hier gaat het om een uitdrukkelijk voorschrift van Mozes
(Lev. 14:2). Zonder meer is de zonde een geestelijke melaatsheid. Maar daar het
priesterschap is veranderd en overgegaan op Jezus (Hebr. 7:12), is in Hem de vervulling.
6-8. Men beroept zich op Jakobus die stelt dat men elkaar de zonde moet belijden
(Jak. 5:16). Het gaat hier echter wel om elkaar over en weer de zonde te belijden. Dat is
onderling en van twee kanten. Dus niet aan de priester. Dat is namelijk eenrichtingsverkeer.
De biecht was in de vroege kerk ook niet overal aanwezig. Bisschop Nectarius van
Constantinopel heeft de biecht afgeschaft en Chrysostomus van Constantinopel stelt dat
men de zonde aan God moet belijden, daar Hij kan genezen en dat het niet nodig is
belijdenis van de zonde te doen in bijzijn van getuigen.
9. Als we de Schrift erop naslaan, zien we dat we de zonde moeten opbiechten aan de
HEERE. Tegen Hem hebben wij gezondigd en Hij alleen kan de zonde vergeven. David zei:
‘Mijn zonde maakte ik U bekend’ (Ps. 32:5). Daniël zei: ‘Och Heere! Wij hebben gezondigd en
verkeerd gehandeld’ (Dan. 9:5). Ik wil niet alle teksten aanhalen over dit onderwerp, men
zou er gemakkelijk een boek mee kunnen vullen. Ik zal nog dit noemen: ‘Indien wij onze
zonde belijden, de Heere is getrouw dat Hij onze zonde zal vergeven’ (1 Joh. 1:9).
10-11. Wie van harte zijn of haar zonde belijdt, zal ook een tong ontvangen om Gods
goedheid en vergevingsgezindheid aan de mensen bekend te maken. Neem David! David
maakte ook zijn zonde bekend, maar ook Gods goedheid en genade. Het gaat niet alleen om
persoonlijke zonde. Zo hebben Ezra en Nehemia de zonde van het volk voor de HEERE
beleden. Het is daarom goed en zelfs noodzakelijk als dit ook in de eredienst gebeurt in
tijden dat de HEERE Zijn kerk straft, bijvoorbeeld door pest, oorlog of andere rampen.
Bovendien dient in elk gebed in de eredienst de zonde van de gemeente beleden te worden.
12-13. Er zijn twee vormen van bijzondere belijdenis. Jakobus doelt op het belijden van de
zonde richting elkaar (Jak. 5:16). We kunnen zo elkaar in onze zwakheid tot steun en
onderlinge vertroosting zijn. Een tweede vorm van belijden is dat wij ons verzoenen richting
onze naaste indien hij of zij door onze schuld is beledigd geworden. Overigens zegt Jakobus
niet aan wie wij onze schuld moeten belijden. Zonder meer mogen wij dit ook doen aan onze
herders. Zij zijn door God bekwaam gemaakt om ons tot onderwijs te zijn. Toch mag het ook
weer geen verplicht voorschrift worden. De herders moeten hun leden op dit punt vrijlaten.
Jezus spreekt van het belijden van de zonde tegen de naaste als men deze heeft gedupeerd.
Dit moet men doen voordat men naar het altaar gaat en iets offert (zie Mat. 5:23). Deze
vorm van belijdenis kende ook de Oude Kerk. Dit vermeldt de vroege kerkvader Cyprianus.
14-16. Als iemand gezondigd heeft, is het natuurlijk goed als hij of zij de zonde belijdt en dat
de dienaar van het woord dan heel persoonlijk wijst op de vergeving. In de preek gebeurt dit
veel algemener. Zo’n persoonlijke behandeling kan het zwakke geloof opbeuren en
versterken. Anders wordt het als men genoodzaakt wordt, zoals de Roomse godgeleerden
beweren, om naar de priester te gaan en de zonde te belijden. De priester bepaalt dan
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vervolgens of de zonden vergeven zijn en neemt zo de plaats in van God. Ook moet men alle
zonde opbiechten. Maar hoe kan dat nu? David zei tegen de Heere: ‘Wie zou zijn
afdwalingen verstaan? Reinig mij, o Heere! van mijn verborgen afdwalingen’ (Ps. 19:3).
17. De priesters reiken de boetelingen tijdens de biecht allerlei pleisters aan ter verzachting,
nadat zij op de pijnbank zijn geweest. Als men achteloos is geweest moet men daar weer
boete voor doen. En zo gaat dat maar door. Maar al deze pleisters kunnen de diepe wonden
niet helen. Ik spreek hier over oprechte mensen die boete willen doen en niet over
huichelaars die even wat zonden opsommen om er snel van af te willen zijn. Men moet
werkelijk alle zonden opbiechten. Het geheugen kan dat niet aan en raakt er door in de war.
Ook moet men daar dan nog bijvoegen dat God ons hart nog veel beter kent. Hij ziet veel
meer zonden dat wij zien.
18 Uit alles blijkt dat het middel dat men ter verzoening aanwijst niet het werkelijke middel
van de verzoening is. Het is een pleister op een diepe wond. De goede belijdenis is die van
de tollenaar, die zei: ‘O Heere, wees mij de zondaar genadig.’ We moeten net als de
tollenaar ons gehele hart voor God openleggen. Bij dit alles moet de zondaar wel bedenken
dat er voor God altijd wat overblijft. Hij ziet dieper en meer. Wie verstaat zijn dwalingen (Ps.
19:13)? Daarop moet het gebed volgen: ‘Heere reinig mij van mijn verborgen dwalingen (Ps.
19:13b). Men moet er ook op letten dat van alle zondaren die van Jezus vergeving ontvingen
er geen één van hen naar de priester ging om ze op te biechten.
19. Zij die biechten, schamen zich over hun zonde en om die reden doen zij die niet meer,
volgens de priesters. Zo voorkomt men ergere zonde. Maar is dit reëel? Is schaamte
tegenover mensen voldoende voor God? Hij heeft de zonde gezien! Daar komt bij dat een
aantal van hen die biechten, meent dat biechten alles weer rechtzet. Zij leven er op los en
biechten dan vervolgens alles op. Bovendien zuchten zij niet tot God vanwege hun zonde.
20-24. Zij zeggen dat Jezus de sleutelen heeft gegeven en laten dit slaan op de biecht.
Zonder meer zijn de sleutelen die de kerk zijn gegeven om te binden en ontbinden, van groot
belang. Ik kom hier nog op terug bij het bespreken van de ban. Zij hebben echter geen
kennis van de sleutelen. De dienaar van het Woord bedient deze sleutelen als hij de zondaar
wijst op de vergeving die er te verkrijgen is door de verdienste van Christus. De sleutelen
slaan namelijk deels op de bediening van het Evangelie en deels op de ban. Zij echter hebben
de ban verdraaid tot de oorbiecht. Heel de biecht is een menselijke instelling.
25. Bij de boetvaardigheid hoort volgens hen ook de voldoening. Men moet volgens hen
niet alleen breken met de zonden en de levenswandel beteren, maar ook moeten de zonden
worden voldaan of terugbetaald. Zij reiken allerlei hulpmiddelen aan om de zonden af te
kopen zoals: tranen, vasten, offerande en het werk van de liefde. Daarmee moet men God
tevreden stellen en zich met Hem verzoenen. Maar wat een leugen is dit. De vergeving is
volgens de Bijbel geen verdienste, maar een geschenk. De Heere zegt het zo duidelijk door
de mond van Jesaja (43:25): ‘Ik, ik ben het die uw ongerechtigheid uitdelgt om Mijnentwil en
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Ik zal uw zonden niet gedenken.’ Hier laat de Heere duidelijk zien dat de grond van de
vergeving ligt in Zijn goedheid en genade. Bovendien leert heel de Schrift dat de vergeving
van de zonden ontvangen wordt in de naam van Christus (Hand. 10:43). Daar is niets van de
mens bij.
26. Zij stellen dat de vergeving van zonde en de verzoening eenmaal is geschied wanneer wij
in de doop door Christus tot Gods genade worden aangenomen. Maar dit betreft alle
tijdelijke straffen tot dan toe gedaan. De straffen erna vanwege bedreven zonden worden
alleen vergeven door boetvaardigheid. Kortom, men stelt dat het kruis van Christus en onze
boetvaardigheid samenwerken en noodzakelijk elkaar aanvullen om te komen tot de
volledige vergeving van de zonde. De Schrift leert echter dat, nadat men door het geloof in
Christus de vergeving van de zonde heeft mogen ontvangen, Christus de Voorspraak blijft.
Zondigt men opnieuw, dan heeft men deze Voorspraak. Johannes schrijft namelijk (1 Joh.
2:1): ‘Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
En Hij is een verzoening voor onze zonden.’
27. In Jes. 53: 4 en 6 lezen we dat de Vader onze ongerechtigheid op Hem gelegd heeft.
Kortom, Christus is onze enige Vrijspraak en Voorspraak. De mens komt er met zijn
boetedoening niet aan te pas. Trouwens, wanneer zou men zeker zijn dat men voldoende
geboet heeft voor de zonden? Deze leer draagt er zorg voor dat men altijd blijft twijfelen aan
Gods genade. Maar de boodschap van Paulus is juist zo troostvol en heerlijk als hij zegt
(2 Kor. 5:20): ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus, alsof God door ons aan het bidden is; wij
bidden namens Christus: laat u met God verzoenen.’ Dit is tevens gericht aan hen die reeds
geloven, maar weer in de zonden zijn gevallen. Zij moeten zich laten verzoenen.
28. Men maakt ook onderscheid tussen vergeeflijke zonden en zonden die dodelijk zijn. Voor
de dodelijke zonden is men een zware voldoening schuldig en voor de vergeeflijke zonden
zijn lichte hulpmiddelen voldoende. Te denken valt aan wijwater en het gebed. Echter de
Schrift leert dit heel anders. Volgens de Schrift zijn alle zonden doodzonden. Het loon of de
bezoldiging van de zonde is namelijk de dood (Rom. 6:23). Toch zijn alle zonden vergeeflijk.
Niet om de verdienste van de mens, maar vanwege Gods barmhartigheid.
29-30. Ook verzinnen zij een onderscheid tussen straf en schuld. Ze zeggen dat God in Zijn
barmhartigheid wel de schuld vergeeft, maar de straf niet. De straf vraagt om boetvaardigheid volgens hen. Ook dit is een rare kronkel. Dikwijls lezen we in de Schrift dat God onze
zonden niet meer zal gedenken (Jer. 31:31, 34). Of we lezen dat God alle zonden achter de
rug werpt of in de diepte van de zee of dat Hij de zonde niet toerekent (Jes. 38:17, 44:22,
Micha 7:19 en Ps. 32:1) Jesaja zei dat de straf van onze vrede op Hem (Christus) was (Jes.
53:5). Hieruit kunnen we opmaken dat God niet alleen al de schuld vergeeft maar ook de
straf wegneemt.
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31-35. Natuurlijk is er wel een kastijding. Davids zonden zijn volgens Nathan vergeven, maar
God zal hem er nog wel om straffen. Maar God straft dan niet meer uit wraak om te
verderven. Die straf tot wraak is er alleen voor de goddelozen. De kastijding is echter een
zegen en heeft als doel om de gelovige te genezen. Het is een daad van Gods liefde (Hebr.
12:5). Zonder meer kan die kastijding ook heel diep gaan en hevig zijn. Zo heeft de Heere de
schuld van de volkstelling van David wel vergeven, maar er komt toch een hevige pestziekte
onder het volk als straf. Dit alles doet de Heere om David te verootmoedigen. Ook de zonde
van overspel en doodslag vergeeft de Heere David. Toch straft de Heere David om deze
zonde. Dit is om te voorkomen dat David zich niet nog eens waagt op het pad van de
goddelozen. Het is niet bedoeld als straf om de gedane zonde te betalen. Die vergeeft God
om niet, zonder de verdienste van de mens.
36. Salomo zegt dat de veelheid van de zonde door de liefde bedekt wordt (Spr. 10:12). Wil
dit nu zeggen dat men de zonde bij God kan afkopen? Allerminst, want het gehele vers luidt:
‘haat verwekt krakeel, maar de liefde bedekt alle overtredingen.’ Wat is nu het geval? Dit,
dat die haten, elkaar verwijten, maar die liefhebben, zien onderling van elkaar veel over het
hoofd. Dit laat dus zien dat de bekering godsvrucht voortbrengt. De liefde is namelijk een
vrucht van de verzoening en niet de oorzaak.
37. Het geval van de zondige vrouw, waarvan Jezus zei dat deze vrouw vele zonde vergeven
zijn omdat ze veel lief heeft gehad (Luk. 7:36), vat men ook verkeert op. Deze liefde zou
volgens de papisten grond zijn voor de vergeving. Jezus echter bedoelde het als bewijs voor
de vergeving. Het is namelijk voor de omstanders een bewijs achteraf waar men uit kan
opmaken dat haar zonden haar vergeven zijn, die vele waren, daar zij veel heeft liefgehad.
Jezus zette daarmee de farizeeër die zo gemakkelijk deze vrouw veroordeelde, aan het
denken.
38-39. De vroege kerkvaders zijn niet allen zuiver geweest in de leer van de boetedoening.
Doch de scholastici hebben dit nog verder verdraaid en naar hun hand gezet. Toch zagen
doorgaans de vroege kerkvaders de boetedoening niet als grond van de verzoening. Wel
moet ik toegeven dat er enige vlekjes te vinden zijn op hun werken, maar mannen als
Lombardus hebben deze vlekken met hun vuile handen verder uitgebreid.

Hoofdstuk 5. Over de aflaat en het vagevuur als bijvoeging tot de voldoening.
1-2. Dan is er nog de bedriegerij van de aflaten. De kerk heeft een rijke schat uit te delen, de
zogenaamde aflaten die kracht hebben vanwege de verdiensten van Christus, van de heilige
apostelen en de martelaren. Bisschoppen mogen deze aflaten tegen financiële vergoeding
uitdelen aan zondaren. Dit is natuurlijk goede handel voor de kerk. De Schrift echter leert
duidelijk dat men alleen door Christus de vergeving van de zonde ontvangt (1 Joh. 1:7). De
Bijbel leert dat al de heiligen hun klederen gewassen hebben in het bloed van Christus
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(Op. 7:14). De aflaten leren dat men de vuile klederen moet wassen in het bloed van de
heiligen.
3-5. Augustinus heeft gezegd dat het bloed van de martelaren, hoe onschuldig zij ook
geleden mogen hebben, niet gestort is tot vergeving van de zonde. Ook haalt men de tekst
aan waarin Paulus zegt: ‘Ik vervul in het lichaam hetgeen aan het lijden van Christus
ontbreekt’ (Kol . 1:24). Augustinus stelt echter dat het hier om het lijden van het lichaam van
Christus gaat. Paulus als lid van dit lichaam heeft ook te maken gekregen met de
verdrukking, net als Zijn Hoofd Christus. Dit lijden is echter niet tot verzoening, volgens
Augustinus. We kunnen dus concluderen dat de aflaat, die gebaseerd is op de overtollige
werken van de heiligen, een dwaling is die aftrekt van het enige zoenmiddel, het bloed van
Christus.
6. Dan is er nog de leer van het vagevuur. Sommigen zeggen dat men deze kwestie niet
moet aanroeren om zo twist te voorkomen. Toch is deze zaak van groot belang. Het
vagevuur ondermijnt namelijk het geloof in de vergeving van de zonde en de volkomen
gerechtigheid van Christus. Het vagevuur zou nog een straf zijn om zo de verzoening
volkomen te maken. Dit is een vreselijke lastering van het werk van Christus.
7. Zij verdraaien diverse Schriftplaatsen. Als er kerker of gevangenis staat lezen zij vagevuur:
‘Wees goedgezind richting uw tegenpartij, terwijl u nog met hem op de weg bent; opdat de
tegenpartij niet misschien u aan de rechter zal overleveren, en de rechter u aan de dienaar
zal overleveren, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar
geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben (Mat. 5:25-26).’ In
deze tekst zou het gaan om het vagevuur. Maar dan moet men dit geheel anders lezen. De
rechter is dan God en de gevangenis is dan het vagevuur. Deze tekst is volkomen begrijpelijk
als men bedenkt dat Christus Zijn leerjongeren op de gevaren die hen te wachten staan,
wijst.
8. Zij bewijzen het leerstuk van het vagevuur met de Makkabeeën (2 Makkabeeën 12:43),
maar dit boek behoort volgens mij niet tot de lijst van de heilige boeken. Dit boek heeft
mijns inziens geen gelijk gezag als de wet en de profeten. Het boek mag natuurlijk wel
gelezen worden, maar heeft een beperkt gezag. Deze visie deelde ook vroege kerkvader
Hiëronymus. Hij heeft gezegd dat het boek vanwege het lage gezag niet kan gelden ter
bevestiging van leerstukken.
9. Ze menen een onoverwinnelijk wapen te hebben in Paulus. Daarbij halen ze dit
tekstgedeelte aan: ‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat
is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout,
hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken,
omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands
werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als
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iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel
zo: als door vuur heen’ (1 Kor. 3:12).
Welk vuur kan Paulus hier anders bedoelen dat het vagevuur, zeggen zij. De vroege
kerkvaders zagen hier een ander vuur in, namelijk van verdrukking of het kruis. De Heere
beproeft de Zijnen. Ik zelf heb nog een andere mening. De leringen van mensen vergelijkt
Paulus met hout, hooi of stro. Vervolgens stelt hij dat deze leringen zullen vergaan zoals
hout, hooi of stro vergaat door vuur. Deze menselijke leringen kunnen dus de vuurproef niet
doorstaan. De Heilige Geest wordt ook met vuur vergelijken. Hieruit maak ik op dat God het
werk door Zijn Geest beproeft. Het goud, zilver en de edelstenen zullen er blinkend uit
komen maar het hout, hooi of stro zullen deze vuurproef niet kunnen doorstaan.
Het gaat hier dus om de beproeving door de Heilige Geest. Paulus tekent hier de
bouwmeesters die naast het woord van God hun eigen mening erbij voegen. Zulke
bouwmeesters zullen schade lijden aan hun eigen werk. Hieruit mogen we opmaken dat al
het werk van de bouwmeesters van het vagevuur ook schade zal lijden.
10. Dan zijn er nog de gebeden voor hen die gestorven zijn. Dit bidden voor de doden komt
men in de Bijbel niet tegen. Zouden de heilige schrijvers dit van belang hebben geacht, dan
zouden zij dit zeker uitvoerig vermeld hebben. Men wijst erop dat het bidden voor de doden
al oude papieren heeft. Toch moesten de vroege christenen die voor hun doden baden,
toegeven dat er nergens een gebod staat in de Bijbel om dit te doen. Hun gebeden voor de
doden hebben daarom iets menselijks. We weten wel dat de heidenen door alle eeuwen dit
gedaan hebben. Daarmee heeft de duivel de mensen bedrogen met een goede zaak want
inderdaad is de dood geen ondergang, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Christenen
waren bang dat de heidenen zouden denken dat zij meenden dat hun doden niet ondergaan.
Om deze verdenking te voorkomen, baden zij tot de doden. Vervolgens is dit uitgegroeid tot
een vaststaand leerstuk. Maar de Schrift geeft ons een andere en veel zekerder troost:
‘Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan’ (Op. 14:13).
Hoofdstuk 6. Over het leven van de christen.
1. Het is niet de bedoeling om met een veelheid van woorden het leven van een
godvruchtige te beschrijven. Wijsgeren hebben uitgebreid geschreven over de deugden. Dit
deden ze met vlijt. Zij hebben door zo uitgebreid te schrijven hun schranderheid getoond. De
Geest echter brengt geen ijdele leer voort, maar wil gepast onderwijs geven.
2. De Schrift leert ons dat we heilig moeten zijn, daar God ook heilig is (Lev. 19:1 en 1 Petr.
1:16). De heiligheid is de band waarmee we met God verenigd zijn. We moeten deze
heiligheid natuurlijk niet zien als onze verdienste, waarmee we ons aangenaam maken voor
God. De heiligheid is tot Zijn eer en het is onze dure roeping. We worden namelijk geroepen
uit deze goddeloze wereld om Hem te dienen, en niet om ons weer te wentelen in het slijk
van deze wereld.
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3. De wijsgeren wijzen ons op de deugden die wij moeten betrachten. De Schrift wijst ons
erop dat wij niet meer beantwoorden aan het doel van onze schepping. God heeft ons het
leven voor Zijn aangezicht en de mogelijkheid om Hem te dienen geschonken. Christus is
daarbij ons grote Voorbeeld. Door Hem zijn wij kinderen geworden van God. Als kinderen
van God moeten wij God dienen (Mal. 1:6). Tevens zijn we ingelijfd in het geestelijke lichaam
van Christus als leden van dat lichaam (Joh. 15:3 en Ef. 5:23), en we mogen om die reden
geen vlek of smet vertonen. Wij behoren ons namelijk te richten naar ons Hoofd, Dat in de
Hemel is (Kol. 3:1).
4. Het gaat natuurlijk niet om de uiterlijke leer van het Evangelie zoals de Roomse sofisten
menen. Integendeel, de leer van het Evangelie moet heel ons leven raken en niet alleen het
verstand, maar ook de wil en onze gevoelens. Men moet kunnen merken dat we christenen
in de daad en niet alleen in naam zijn. Er zijn er namelijk onder ons die het Evangelie alleen
in naam gebruiken! Zij begeren de vergeving van de zonde, maar ondertussen blijven ze in
hun zonden liggen. Ze beseffen niet dat God heilig is en dat men zonder heiligmaking God
niet kan zien (Lev. 19:1 en 1 Petr. 1:6).
5. Natuurlijk ben ik niet zo streng dat men christenen die nog niet zo ver gevorderd zijn, in
de heiligmaking moet buitensluiten van de kerk. Echter de volmaaktheid die ik stel, moet ons
doel blijven. Daar moeten we naar blijven streven. Tegelijkertijd besef ik maar al te goed
dat een christen ook na ontvangen genade blijft hinken, maar het is niet goed als we maar
voor een klein deel God dienen zoals Hij ons in Zijn woord heeft voorgeschreven. We
moeten in het voetspoor dat God ons wijst, blijven gaan en trachten vorderingen te maken.
Laten we dit doel in oprechtheid vasthouden.
Hoofdstuk 7. De korte inhoud van het christelijke leven, namelijk de verloochening van
zichzelf.
1. Wij als christenen zijn niet van onszelf, maar zijn het eigendom van God. Daarom moeten
we niet de dingen zoeken die voor ons vlees aangenaam zijn. We moeten leven en sterven
voor Hem. Wij zijn namelijk helemaal het eigendom van Hem en om die reden moet heel ons
leven gericht zijn op Hem. We mogen deze wereld om die reden niet gelijkvormig worden
(Rom. 12:1).
2. We moeten die dingen zoeken die tot eer van God zijn en we mogen niet onze eigen eer
zoeken. Onze eigen eer en lusten moeten we verloochenen. Dit leert Christus Zijn discipelen
zodra Hij hen op school neemt. Er is namelijk geen plaats voor eigen ondeugden zoals eigen
eer, gierigheid en andere boze lusten. Natuurlijk zijn er wijsgeren geweest en hun
volgelingen die ondeugden hebben gelaten, maar zij deden dat tot hun eigen eer. Maar ook
eer en hoogmoed is een ondeugd. Wie van de mensen gezien wil worden, heeft namelijk
zijn loon al ontvangen, zo kunnen we lezen in de Bijbel. God behaagt zulke harten niet.
3. Paulus stelt dat wij alle goddeloosheid moeten verlaten en de wereldse begeerlijkheden,
om vervolgens matig, rechtvaardig en godzalig te leven (Tit. 2:11). Paulus stelt dat er twee
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beletselen moeten worden weggenomen, namelijk de goddeloosheid en de wereldse
begeerlijkheden. Daar tegenover plaatst hij drie goede handelingen, namelijk matigheid,
rechtvaardigheid en de godzalige wandel.
4. We moeten onszelf dus verloochen en onze begeerten aan de kant zetten. Dit valt ons
zwaar, daar we maar al te gauw geneigd zijn onszelf te verhogen en onze naasten te
verlagen. Bovendien, als God ons een talent gegeven heeft, zijn wij zo hoogmoedig en we
pronken er wat graag mee. Daarentegen proberen we de talenten die God aan een ander gaf
te verkleinen. Maar waar kunnen wij nu eigenlijk in roemen en ons op beroemen, daar we
alles ontvangen hebben van God (1 Kor. 4:7)? Het past ons als christen om de gaven van God
in een ander op te merken en die te eren. Het is namelijk een slecht teken als een christen
de gaven die God aan een ander gegeven heeft, ontneemt door deze persoon niet te eren en
waarderen.
5. Het is voor ons niet gemakkelijk om onze schuldige plicht te bewijzen aan onze naaste.
We moeten dan afstand doen van onze eigen wil en begeerten. Paulus zegt dat de liefde
zichzelf niet zoekt (1 Kor. 13:4). Uit onszelf zoeken wij altijd onszelf en moeten wij onze
natuur geweld aan doen om daar afstand van te nemen. Daar komt bij dat de Schrift ons
leert dat de godvruchtigen hun gaven ten nutte van de ander moeten aanwenden in de Kerk.
Zij moeten hun gaven in Zijn dienst besteden. De gemeente vormt het lichaam en elk
godvruchtig lid heeft zijn of haar eigen gaven, die gebruikt dienen te worden tot opbouw
van het lichaam van Christus. Bovendien zijn wij allen de rentmeesters van de aan ons
geschonken gaven en zullen we straks verantwoording moeten afleggen aan God van het
gebruik van deze gaven.
6-7. De Heere wil dat men aan alle mensen zal weldoen, hoewel niet iedereen een goede
behandeling waardig is. De Schrift laat ons zien dat we mensen moeten behandelen als
beelddrager van God aan wie we alle eer en liefde schuldig zijn, en niet naar hun verdienste.
Dit beeld van God moet men nog meer opmerken in de huisgenoten van het geloof
(Gal. 6:10). We moeten dan ook onze naaste eren en daar waar nodig is helpen. Dit moet
niet alleen gebeuren uit plicht, maar ook met een blij gelaat. Daarbij moet men de ander
geen verwijten maken als men deze helpt.
8-10. Een christen moet afstand doen van het streven naar rijkdom en eer. Dit vergt een
grote inspanning, want de christen heeft naar het vlees gezien een honger naar rijkdom en
eer. Op dit punt moet een christen zichzelf verloochenen. Daarbij moet men zich richten
naar Gods voorzienigheid en zorg en Hem alleen de eer geven en alles van Hem verwachten.
Wie in deze verwachting leeft, zal een stil en gerust leven hebben en zichzelf niet beklagen.
Wat er ook gebeurt, wij als gelovigen zijn onder de hoede en bescherming van de Heere. Wij
mogen ons geluk dan ook niet afmeten aan de hoeveelheid aardse goederen die wij
bezitten. Dat doen de heidenen. Wij mogen weten dat Gods hand alles regelt en wel zodanig
dat Hij weet wat het beste voor ons is.
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Hoofdstuk 8. Over de verdraagzaamheid onder het kruis.
1. Jezus roept zijn volgelingen op om hun kruis op te nemen (Mat. 16:24). Allen die
opgenomen zijn in de leerschool van Christus moeten zich daarom voorbereiden op allerlei
vormen van onheil en een onrustig leven. Het is namelijk de wil van de hemelse Vader om de
Zijnen op deze wijze te oefenen. Dit is niet verwonderlijk als we bedenken dat ons Hoofd
Christus in deze wereld heeft geleden, en wij als leden van Zijn lichaam zullen om die reden
hetzelfde ondervinden.
2. Het kruis dat wij krijgen is tot ons nut. Het houdt ons klein en afhankelijk van Gods
genade. De Heere slaat ons soms met armoede, of door geliefde betrekkingen weg te
nemen, of door ons krank te maken. Op deze wijze worden wij vernederd en leren we
vragen om Zijn kracht. In zijn voorspoed zei David dat zijn berg niet zou wankelen in
eeuwigheid (Ps. 30:7). De Heere echter verborg Zijn aangezicht en bracht de zorgeloze David
zo weer op de plaats aan Zijn voeten.
3-4. Het zijn juist de verdrukkingen die de bevinding werken zoals Paulus leert (Rom. 5:3).
Tijdens de verdrukkingen leren de gelovigen ervaren wie de Heere voor hen wil zijn. De waan
van eigen kracht wordt dan gebroken en men leert dat de Heere een hulp is in de
benauwdheid. Men leert op de overwinning hopen die God beloofd heeft in Zijn woord. Op
deze wijze leert men lijdzaam te zijn in de verdrukking. Zo heeft God Abraham verzocht om
zijn geloof te beproeven (Gen. 22:1, 12). Petrus leert dat ons geloof door de verdrukkingen
heen beproefd wordt (1 Petr. 1:7). Een gelovige gaat pas Gods deugden en wijsheid
gebruiken in een weg van diepe beproeving. Dan leert hij God wijsheid en ontferming op
waarde schatten.
5-6. Het vlees van de gelovige is lui. Men wordt gauw opgeblazen en om die reden zorgt God
door Zijn tucht ervoor dat het vlees weer in toom gehouden wordt. Aan deze vleselijke kwaal
lijden wij allen, maar het is niet bij iedereen in dezelfde graad. Ook hebben wij niet allen een
even moeilijke genezing nodig. Behalve ons zondige vlees dat wij altijd met ons meedragen,
komt er nog eens bij dat God als een goede Vader ook onze vorige zonden wil straffen. Zo
vaak als wij verdrukt worden, moeten wij onze vorige zonde in herinnering brengen.
7. Als we vanwege Gods gerechtigheid en Gods zaak verdrukking lijden, moet dit voor ons
tot een bijzondere vertroosting zijn. We moeten dit dan ook zien als een grote eer, dat God
ons waardig geacht heeft om voor Hem te mogen strijden en Zijn soldaat te mogen zijn.
Natuurlijk zijn armoede en ballingschap omwille van het Evangelie geen fijne zaken voor ons
vlees. Echter, daar staat Gods gunst en genoegen die we dan rijkelijk mogen smaken,
tegenover. We mogen dan ook verblijd zijn dat God ons waardig geacht heeft om voor Hem
te lijden (Hand. 5:41). Deze zaak moeten we dan ook hoger achten dan het lokaas van deze
tegenwoordige wereld.
8-9. Een christen kan alleen in de verdrukking lijdzaamheid en volharding leren. Het is nodig
dat de armoede en vervolging bitter smaken voor ons, want om die reden kunnen wij ons
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oefenen in lijdzaamheid en volharding. In de strijd die de verdrukking met zich meebrengt,
leren we te overwinnen, zoals Paulus schrijft in 2 Kor. 4:8-9: ‘Als die in alles verdrukt worden,
maar niet benauwd; twijfelmoedig, maar niet mismoedig; vervolgd, maar niet daarin
verlaten; neergeworpen, maar niet verdorven.’ Natuurlijk mag men als christen wenen.
Sommige christenen zijn net stoïcijnen. Zij stellen dat men niet mag wenen en geen emoties
mag tonen op dat punt. Maar ik vraag hen dan hoe het zat men onze Heere en Meester.
Onze Meester heeft ook geweend en Zijn tranen waren zelfs bloedig (Luk. 22:44). Hij was
zelfs bitterlijk bedroefd (Mat. 26:38).
10-11. De Heere heeft gezegd dat wij ons kruis moeten dragen. Er zijn wijsgeren die zeggen
dat het lijden ons nu eenmaal overkomt en dat het zo moet wezen. Wat een koud lied is dat:
zo moet het wezen. Maar de Schrift leert ons wat anders. God is onze Vader die armoede,
ballingschap en allerhande ellende op ons legt. God heeft daar een heilige bedoeling mee. Zo
leren we lijdzaam Hem te volgen en leren we Zijn gerechtigheid kennen als volkomen
rechtvaardig als we beseffen dat Hij ons niet behandelt naar onze verdienste. Kortom, Gods
gerechtigheid is het meer dan waard dat we daarom lijden moeten.
Hoofdstuk 9. De overdenking van het toekomstige leven.
1. God gebruikt een gepast middel om ons los te maken van deze wereld. Dat is namelijk de
verdrukking. De mens heeft namelijk een dierlijke liefde tot deze wereld. Bij de verdrukking
die ons kwelt, moeten we dit einddoel daarom in het oog houden, namelijk het toekomstige
leven. Ons leven moet dan ook hierin bestaan dat wij ons eraan wennen om het
tegenwoordige leven gering te schatten en ons te richten op het toekomende leven. Dit is
geen gemakkelijke opdracht. Het vlees van de mens zoekt namelijk niets anders dan aardse
genoegen zoals rijkdom en eer. Om dit kwaad tegen te gaan onderwijst de Heere de
gelovigen steeds door beproevingen, en krijgen zij met allerlei ellende te maken. Het grote
doel is dat de Heere hen zo leert om geen aardse genoegens na te jagen. Op deze manier
wordt het gemoed gedwongen om na te denken over het toekomende leven.
2. We kunnen op dit punt geen middenweg bewandelen: of deze aarde moet geen waarde
hebben, of deze aarde moet ons vanwege onze onmatige liefde gebonden houden. Daar dit
leven veel lokazen kent, moeten wij er telkens vanaf getrokken worden. Altijd voorspoed zou
ons alleen maar meer doen hechten aan dit tegenwoordige leven. Ik wil een voorbeeld
geven van onze aardsgezindheid: als er iemand sterft, schrikken wij op en wij stellen dat het
leven een damp is; maar daarna gaan we weer volkomen zorgeloos verder en we vergeten
onze sterfelijkheid. Om die reden is het zo noodzakelijk dat we door allerlei ellende en
beproevingen onze ellendige staat in dit leven gaan realiseren.
3. Tegelijkertijd moeten zij die een klein geloof hebben, het leven niet gaan verachten en
God ondankbaar zijn voor dit leven. Natuurlijk zijn er in dit leven vele tegenspoeden, maar er
vallen ook vele schatten en zegeningen op te merken. De Heere wil namelijk ons, voor Hij
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ons de eeuwige heerlijkheid doet beërven, tonen door tal van voorsmaken dat Hij nu al onze
Vader is. We mogen de Heere dan ook best danken voor Zijn trouwe zorg.
4. Er zijn mensen die niet het ware licht hebben en toch gezegd hebben dat het beter is te
sterven dan geboren te worden. Zij zien de ellende van dit leven goed in. Helaas biedt het
sterven voor hen geen voordeel, maar wel voor ons als christenen. Laten wij ons daarom
richten op het toekomstige leven. We dienen daarbij steeds goed voor ogen te houden dat
als de hemel ons vaderland is, dat deze aarde dan niet anders dan een ballingsoord is.
Tegelijkertijd mogen we ook niet ongeduldig worden en mopperen als de Heere ons nog niet
thuishaalt van onze wachtpost. We moeten deze wachtpost namelijk zorgvuldig innemen tot
de Heere ons thuishaalt en wij afgelost worden van onze aardse taken.
5. Toch is het vreemd dat zij die zich voor christenen uitgeven, zo bang zijn voor de dood.
Zonder meer is de dood voor mensen een afschuwelijke zaak, maar zij die christenen zijn,
weten toch van een betere toekomst! Men is dan verlost van het bouwvallige lichaam, van
de zonde en van het lijden. De dood is namelijk een doorgang tot het eeuwige leven! Het is
de poort naar het huis van de Vader en als het goed is zuchten de kinderen van God naar de
dag van de opstanding (Rom. 8:19). De dag waarop zij bekleed zullen worden met een
verheerlijkt lichaam (2 Kor. 5:2).
6. Christenen zijn hier op aarde hun Hoofd gelijkvormig. Christus heeft als Herder hier op
aarde geleden en gestreden. Ook zij zullen als Zijn schapen dienen te lijden op deze aarde.
Zij zijn als schapen die bestemd zijn voor de slachting, maar in deze ellende moeten zij hun
hoofden opheffen. Er ligt voor hen een rijke toekomst in het verschiet. Straks zal de Herder
alle tranen van de ogen van Zijn schapen afwissen. Dan zal er geen rouw meer zijn noch
geween. Laten we ons dan ook richten op de dag van onze opstanding. Asaf kan hierbij
dienen als een waarschuwend voorbeeld. Zijn voeten waren ook bijna uitgegleden
(Psalm 73) als hij zag op de voorspoed van de goddelozen, maar toen hij op hun en zijn eigen
einde mocht zien, werd hij er bovenuit getild.
Hoofdstuk 10. Hoe men moet staan in het tegenwoordige leven, en het gebruik van de
middelen.
1. We mogen en moeten natuurlijk de aardse middelen gebruiken op onze doortocht door
het leven. Paulus zegt dat wij daar ook weer niet al te vast aan mogen zitten (1 Kor. 7:30).
Men kan ook te streng worden. Men gebruikt dan hooguit de noodzakelijke middelen.
Sommigen eten niet meer dan brood en water. Zonder meer is dit beter dan onmatigheid en
brooddronkenheid. Toch kan men hierin ook te ver gaan. Ik wil ook de teugels niet
losgooien, maar kijken wat de Schrift ons aanreikt.
2. Als we het voedsel bekijken vanuit de natuur, dan ontdekken we dat God het niet alleen
geschapen heeft voor ons omwille van de noodzakelijkheid, maar ook omwille van de
aangenaamheid. Als we kruiden, bomen en vruchten in de natuur bekijken dat zien we dat
ze mooi zijn om te zien en ze hebben een aangename smaak. Bovendien lezen we in de
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Bijbel dat de Psalmist de gaven van God bespreekt en daarbij zegt dat wijn het hart verheugt
en dat olie het aangezicht van de mens doet blinken (Ps. 104:15). Daarnaast heeft God
velerlei kleuren gegeven en geeft Hij bloemen die maar een kort leven zijn beschoren een
wonderlijke schoonheid. Hieruit kunnen we opmaken dat Gods zorg verder strekt dan de
noodzakelijkheid. Er ligt ook veel aangenaams in.
3. Daarom moeten we een wijsbegeerte die stelt dat de mens alleen de hoogst noodzakelijke
middelen mag gebruiken, verwerpen. We mogen Gods goede gaven proeven en smaken.
Anderzijds mogen we de behoeften van ons vlees niet ongeremd laten gaan. De
voornaamste rem is dat we bij het gebruik van alle gaven God, onze Gever, er voor
dankzeggen. Dit kan men niet doen als men zich helemaal vol giet met wijn en vol eet met
spijze. Dan is men onbekwaam om Hem te dankzeggen. Ook is het de vraag of we met mooie
kleren God kunnen danken als we onszelf daarin bewonderen en anderen minachten. Het
komt hierop neer dat we ook van maathouden moeten weten en onze begeerten moeten
intomen (Rom. 13:14).
4. De beste manier om dit aardse te verachten komt tot stand door de overdenking van de
hemelse onsterfelijkheid. Wie zo mag denken zal de middelen in het aardse leven op de
juiste wijze gebruiken zonder er in op te gaan of zich eraan te hechten. Paulus zegt dat die
gehuwd zijn zo moeten leven alsof zijn niet gehuwd zijn. En die iets kopen alsof zij niet
kochten (1 Kor. 7:30). Een oud spreekwoord zegt het zo treffend: wie veel zorg besteedt aan
het lichaam, besteedt doorgaans weinig zorg aan zijn of haar ziel.
5. We moeten ons de vraag stellen als we in mindere omstandigheden ons begeven of we
dit geduldig kunnen en willen dragen. De stelregel is doorgaans zo dat zij die in tegenspoed
ongeduldig zijn in voorspoed ondankbaar zijn. Het grote ongeduld in tijden van tegenspoed
komt doorgaans voort uit een onmatige begeerte naar meer. Verkrijgt men daarna eenmaal
voorspoed dan is de kans groot dat men losbreekt in gulzigheid en onmatigheid.
6. Als laatste wil ik opmerken dat God ons elk een deel geeft in dit leven waar we tevreden
mee moeten zijn. Anders gezegd, God heeft ons een taak gegeven in dit leven die we
mogen zien als een roeping en bij elke taak hoort weer een verplichting die men niet zomaar
terzijde kan stellen. Bij deze soms zware verplichtingen wil God onze Leidsman zijn. Dat
laatste geeft rust en vertrouwen. Ons leven is in Zijn hand.
Hoofdstuk 11. De rechtvaardigmaking van het geloof. De naam en de zaak.
1. Het geloof in Christus heeft twee belangrijke zaken in zich. Door dit geloof in Christus is
men met God verzoend en is God niet langer onze Rechter. Hij is daardoor een genadig
Vader geworden. Door het geloof in Christus ontvangen we ook de Geest van Christus. Deze
Geest is de Geest van de heiliging die in ons werkt en ons aanzet om onschuld en zuiverheid
te beoefenen in het leven. We kunnen dus stellen dat het geloof in Christus vanwege dit
laatste niet is zonder goede werken.
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2-4. Het is goed om er op te wijzen dat de Schrift duidelijk leert dat wij gerechtvaardigd
worden niet om onze werken, maar door het geloof in Christus (Gal. 3:8 en Rom. 3:26).
Christus heeft de straf die wij verdiend hebben, gedragen. Neem de tollenaar die
gerechtvaardigd uit de tempel kwam. We kunnen daarbij toch niet stellen dat hij
gerechtvaardigd werd door zijn goede werken (Luk 18:14). Het was zuivere genade, een
onverdiende vrijspraak. De rechtvaardigmaking is dus een vrijspraak van schuld en zonde. Er
ligt niets verdienstelijks in van de mens. De werken van de wet tellen niet mee (Rom. 3:28).
13-14. Paulus leert dat de ondergang van de Joden is geweest dat zij hun eigen
gerechtigheid wilden oprichten en daarbij geheel voorbij gingen aan de gerechtigheid die
God hen aanbood (Rom. 10:3). Echter van de zijde van de mens is alle roem uitgesloten. De
gerechtigheid is er alleen door het geloof en niet door de wet (Rom. 3:27). De roomse
geleerden echter hebben op dit punt een mooie uitvlucht bedacht. Zij stellen dat de Schrift
de gerechtigheid van de werken van de niet wedergeboren mens aan de kaak stelt.
Vervolgens stellen zij dat de werken die de Geest werkt, wel meetellen in de
rechtvaardigmaking. Zij vermengen zo de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Echter
Paulus leert duidelijk dat allerlei werken, welke naam ze ook mogen dragen, worden
uitgesloten als het om de rechtvaardigmaking gaat (Gal. 3:11,12).
15-19. De roomse theologen zien de genade van God omtrent de rechtvaardiging niet als
een toerekening, maar meer als een inwerking door Gods Geest in het hart van een zondaar,
waardoor deze liefde krijgt tot goede werken en zo rechtvaardig wordt gemaakt. Natuurlijk
ontkennen zij niet dat het geloof in Christus rechtvaardigt. De Schrift is daar te duidelijk in,
maar zij voegen er de werken aan toe. De werken vullen het aan. Het is niet alleen het
geloof dat rechtvaardigt. Abraham werd echter gerechtvaardigd door het geloof alleen, zo
kunnen we lezen in de brief aan de Romeinen, zonder de werken van de wet (4:2). Ook
hierop hebben de roomse theologen een uitvlucht, namelijk dat de werken van de wet
doelen op de ceremoniën. Hierin dwalen zij, want het gaat wel degelijk om de wet van de
zeden. Daarom kan de apostel stellen dat de mens die deze dingen, het onderhouden van de
zedelijke wet, doet, zal leven.
20 De rechtvaardiging is dus zonder de werken van de wet. We moeten hier denken aan
allerlei werken. Niet alleen aan de ceremoniële we,t maar ook aan het onderhouden van de
zedelijke wet. Zo lezen we in Rom. 4:6: ‘Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de
rechtvaardigheid toerekent zonder werken.’
21. Onze zonden maken een scheiding tussen ons en God (Jes. 59:2). De apostel Paulus stelt
daarom dat de mens een vijand van God is, totdat hij in zijn gunst door Christus wordt
hersteld (Rom. 5:8). Hieruit maken we op dat diegene die de Heere in Zijn gunst en
gemeenschap weer aanneemt, ook gerechtvaardigd wordt. God kan namelijk geen zondaar
aannemen zoals deze is van zichzelf, daar de zonden een scheiding maken tussen Hem en de
zondaar. De zondaar moet daarom rechtvaardig gesteld worden voor God en dit kan alleen
door de vergeving van de zonde.
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22. De Schrift laat duidelijk zien dat rechtvaardigmaking en de vergeving van de zonde bij
elkaar horen. Zo zegt Paulus: ‘Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid voor God in Hem’ ( 2 Kor. 5:21).
Deze vergeving geschiedt door het feit dat God de zonden niet toerekent en geschiedt niet
op basis van de verdienste van de mens. Paulus zegt namelijk: ‘Want God was in Christus de
wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord
van de verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19).
23. Uit de Schriftgegevens kunnen we dus opmaken dat de grond van de rechtvaardigmaking
al onze werken uitsluit. Het is daarom ook niet zo dat Gods Geest ons aandrijft tot goede
werken opdat deze vervolgens zouden meetellen in de rechtvaardigmaking. De
rechtvaardigmaking is namelijk een niet toerekenen van onze zonden. Dit kan alleen om de
verdienste van Christus. Paulus zegt daarom: ‘Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft
Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid voor God in Hem’
(2 Kor. 5:21). Hieruit leren wij dat de grond van onze rechtvaardigheid niet uit ons is, maar
alleen in Christus is. Paulus zegt: ’Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die enen mens
velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een
(namelijk Christus) velen tot rechtvaardigen gesteld worden’ (Rom. 5:19). Ook hier zien we
dat we worden gerechtvaardigd op grond van de gehoorzaamheid van Christus, en niet
vanwege onze gehoorzaamheid.
Hoofdstuk 12. We moeten onze harten richten tot de rechtbank van God opdat wij onze
rechtvaardigmaking met ernst leren zoeken.
1-2. Als we naar onszelf kijken, vinden we ons vaak niet zo slecht. Natuurlijk hebben we onze
fouten, zo menen we. Maar veel verder komen we niet. Willen we echter zien of we
rechtvaardig zijn voor God, dan moeten we ons bekijken door het oog van God, Die onze
Rechter is. Dat oog van God en de manier waarop God kijkt, vinden we in Zijn woord. Dit oog
stelt ons leven in een ander licht. Dit deed de psalmist uitroepen: ‘Zo Gij, Heere, de
ongerechtigheden wil gadeslaan, Heere, wil zal bestaan?’ (Ps. 130:3). Wij willen onszelf zo
vaak rechtvaardigen. Maar Gods dienstknechten ,die door de Geest zijn ontdekt, hebben het
anders geleerd. Zo zegt de wijze psalmist: ‘Ga niet in het gericht met uw knecht; want
niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn’ (Ps. 143:2).
3. Ook de godvruchtige schrijvers tonen ons dat de mens geen verdienste heeft van zichzelf
en niet kan bestaan in Gods ogen als God met ons zou handelen naar onze verdienste. Zo
zegt Bernardus van Clairvaux dat de gelovigen wel verdiensten hebben, maar daar kan en
mag men niet op vertrouwen. Onbevangen spreekt hij nog over het woord verdienste in
relatie tot de goede werken. Tegelijk laat hij het grote tekort zien in Gods ogen van de goede
werken van de godzaligen. Door Gods genade mag de kerk verdienstelijk zijn in deze donkere
wereld zonder erop te vertrouwen, en dat is pas echt verdienstelijk.
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4-5. Onze goede werken hebben niet zo’n hoge glansgraad. Het is als met de sterren. In een
donkere nacht schitteren zij aan de donkere hemel, maar als de zon komt, zo verbleken zij.
In het licht van de Schrift en Gods rechtvaardigheid verbleken al onze goede werken. In Gods
oog zijn onze beste werken ongerechtigheden. We moeten onszelf dus leren bekijken door
Gods ogen. De wijze Salomo zei dat voor elke man zijn eigen weg recht is in zijn ogen, maar
dan voegt hij er meteen achter: ‘…maar de HEERE weegt de harten’ (Spr. 21:2). In Job (14:4)
lezen we: ‘Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet een.’
6. Kunnen wij het een vernedering noemen als we menen dat er nog iets goeds in ons te
vinden is? Gods woord leert duidelijk dat de Heere een zondaar nederig maakt. Zo zegt God
door monde van Zefanja: ‘Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en
arm volk; die zullen op de Naam van de HEERE betrouwen’ (Zef. 3:11). Zo spreekt Hij ook
door Jesaja: ‘Maar op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn
woord beeft’ (Jes. 66:2 en 57:15).
7-8. Onze Meester tekent ons dan ook de ware nederigheid van de tollenaar tegenover de
hoogmoed van de Farizeeër. Deze tollenaar durfde zijn ogen niet op te slaan en zei: ‘Wees
mij de zondaar genadig.’ Hij die zichzelf zo veroordeelde, werd door God gerechtvaardigd.
Verder zegt Jezus, onze Meester, dat Hij niet is gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaren (Mat. 9:13). Indien wij aan deze roeping van Jezus gehoor willen geven, zo moeten
wij ons ver verwijderen van het idee dat wij nog enige verdienste hebben. Ook mogen we
niet zorgeloos blijven leven in de zonden en het zoet van de zonden blijven indrinken. We
moeten uit onze verdienstelijkheid worden geschud als we nog menen iets te bezitten en uit
onze zorgeloosheid als we menen dat we in de zonden en eigen gekozen wegen verder
kunnen leven.
Hoofdstuk 13. Twee zaken moeten in de onverdiende rechtvaardigmaking in aanmerking
genomen worden.
1-3. De rechtvaardiging van de goddeloze is tot eer van God. De verdienste van de mens
komt niet in aanmerking. Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God (Rom. 3:19). De wijze
Salomo zei al: ‘Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?’
(Spr. 20:9). Een mens wordt uit genade zalig en zo is alle roem voor de mens uitgesloten. Alle
eer moet men aan God toeschrijven. Dit lezen we in de brief aan Efeze: ‘Want uit genade zijt
gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken,
opdat niemand zal roemen’ (Ef. 2:8-9).
4-5. De erfenis die ons wacht, is uit genade. Gelukkig niet uit verdienste, want dan zou het er
niet best uitzien voor ons als gelovigen. De oorzaak ligt namelijk in Gods barmhartigheid,
liefde en trouw. Daarom kan de Godzalige nimmer gescheiden worden van de liefde van
God. Alle Godzaligen mogen het dan ook uitroepen en uitjubelen: ‘Wie zal ons scheiden van
de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of
gevaar, of zwaard?’ (Rom. 8:35). Vanwege deze liefde mag men ook de zeer zoete naam van
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de Vader noemen: ‘Abba,Vader’. Want in Christus heeft de gelovige vrijmoedigheid om
kinderlijk te naderen tot God (Ef. 3:12).
Kortom, het doel van de onverdiende rechtvaardiging is de eer van God. De oorzaak ligt in
Gods barmhartigheid. Deze twee zaken moeten we voor ogen houden bij de onverdiende
rechtvaardigmaking.
Hoofdstuk 14 Het begin van de rechtvaardigmaking en haar voortdurende voortgang.
1-3. Het hart van de mens is boos. Toch kan de mens ogenschijnlijk goede werken doen. Dit
mogen we zien als een algemene gave van God. Zo komt keizer Trajanus veel aangenamer
over dan keizer Nero. Die laatste blonk niet uit in deugden en goede werken. Deze
uitwendige gerechtigheid wil God zegenen, maar het is niet genoeg. Het gaat om het hart
dat rein moet zijn. Als het hart boos blijft, eert men in het doen van goede werken alleen
zichzelf. Eerzucht en eigenliefde zijn dan ook de motor van veel goede werken. Bij de ware
goede werken is het doel heel anders. Dan heeft men Gods eer op het oog.
4. Augustinus zegt dat men de ware godsdienst kan herkenen aan het geloof, en niet slechts
aan de uiterlijke werken van de wet. Johannes zei dat er geen echt geestelijk leven is buiten
het geloof in de Zoon (1 Joh. 5:12). Kortom, zonder de gemeenschap met Christus kan er
geen plaats zijn voor ware heiligmaking.
5. Duidelijk laat de Schrift zien dat we uit onszelf dood zijn in de zonde en misdaden
(Ef. 2:4). Als God ons levend maakt, wekt Hij ons als dode zondaren op door Zijn woord en
Geest. Kortom, Hij verlicht ons door Zijn woord (Joh. 5:25), zodat wij gaan zien wie we zijn.
We zien dan dat we uit onszelf dode zondaren zijn. Echter door Zijn genade gaan we uit Hem
en voor Hem leven. Laten we dan ook dit vasthouden dat wij door de Heere geroepen zijn en
worden om heilig te leven. Dit kan nooit door onze werken. Het kan alleen door Zijn genade.
Een kwade boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Onze vrucht wordt gevonden uit ons
geloof in Christus.
6. Als we de waarheid onder ogen zien, moeten we stellen dat we allen grote vijanden van
God zijn totdat wij, gerechtvaardigd zijnde, weer in Zijn vriendschap worden aangenomen.
Gods gunst jegens ons is dan ook een vrijwillige liefde zoals de profeet stelt (Hos. 14:5). Deze
liefde wordt niet opgewekt door onze werken. Het is liefde uit eigen beweging.
8. Het is de Heere niet te doen om slechts onze uiterlijke godsdienst. Het volk van Israël hield
zich uiterlijk ook aan de offerdienst maar hun hart was er niet bij (Jes. 1:13). Natuurlijk is het
goed dat men zich houdt aan Zijn wet. Echter, zonder ware Godsvreze is het slechts een
uiterlijke dienst en is het tekort voor de Heere. God kijkt verder dan alleen het uiterlijke
vertoon. God zag eerst Abel zelf aan, vermeldt de Schrift, daarna pas zijn werken (Gen. 4:4).
God kijkt dus eerst naar het hart en dan naar de werken. Het gaat Hem om ons innerlijk.
9. Aan de ware goede werken gaat het innerlijke vooraf. Goede werken kunnen we daarom
alleen doen door het werk van de Heilige Geest, Die in ons woont. Door de kracht van de
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Heilige Geest worden de talrijke begeerlijkheden die in ons hart wonen, gedood.
Onze werken zijn daarbij nooit geheel zuiver. Ik stel dan ook voor dat de heiligen hun beste
werken eens onderzoeken. Zij ontdekken dan dat ook deze werken besmet zijn door hun
verdorven vlees. Let wel! het gaat hier om de beste werken!
10-11. God eist echter een volkomen gerechtigheid en gehoorzaamheid aan Zijn wet.
Jakobus zegt dat wie slechts één gebod overtreedt, schuldig is aan al Gods geboden
(Jak. 2:10). Wie kan aan die eis voldoen? Het is dan ook tevergeefs als we onze
rechtvaardiging zoeken uit de wet. Om die reden hebben we de verzoening keer op keer
weer nodig. Genade is geen eenmalige daad, waarmee wij aan de slag kunnen. Het is een
daad van het begin tot het einde van ons leven. We worden dan ook uit genade zalig en niet
uit de werken, opdat niemand zich kan beroemen (Ef. 2:8).
12-16. De Roomse theologen stellen dat de goede werken, daar ze toch tekort schieten,
moeten worden aangevuld met de verzoening. De overtredingen dienen door de overtollige
goede werken te worden geboet. Zo leert men een gedeelde rechtvaardigheid en geen
volkomen rechtvaardigheid. Echter, God heeft niet aan een bepaald aantal werken de
beloning van het eeuwige leven beloofd, zodat andere werken minder meetellen. God wil
dat we Zijn wetten geheel en al onderhouden. Bovendien stelt God in Zijn woord dat als wij
Zijn geboden onderhouden hebben, we niet meer hebben gedaan dan wij verplicht zijn.
Overtollige werken zijn dus niet mogelijk.
17-21. De goede werken zijn, hoewel niet verdienstelijk, de heiligen wel tot troost. God is
namelijk de werkende oorzaak. Door het zien van de goede werken ervaren zij iets van de
oprechtheid van hun geweten en het werk van God in hun leven. Bij het zien van de
vruchten mogen zij opmaken dat zij kinderen van God zijn. Salomo leerde dat in de vreze van
de Heere een vaste gerustheid ligt (Spr. 14:26).
Hoofdstuk 15. Roemen in de werken ontneemt God de lof en de gelovige de zekerheid van
de zaligheid.
1. We hebben reeds gesteld dat de rechtvaardigheid van de werken ligt in het volkomen
onderhouden van Gods geboden. Hieruit kunnen wij concluderen dat de mens niet uit de
werken wordt gerechtvaardigd tenzij de mens het toppunt van de volmaaktheid bereikt
heeft, en wie is daartoe instaat?
2. Een andere vraag is het of onze werken een verdienstelijk karakter hebben. Leest men de
vroege kerkvaders, dan zou men denken van wel. Zij gebruiken namelijk het woord
verdienstelijk in combinatie met de goede werken. Toch moeten we hun geschriften goed
lezen. Zo merkt Augustinus op dat de heiligen aan hun verdiensten niets toeschrijven. Ook
schrijft hij dat als een gelovige ziet dat hij iets goeds gedaan heeft, hij dit aan God toeschrijft.
Goed werken komen namelijk voort uit Gods barmhartigheid en zijn geen verdiensten van
mensen. Bernardus van Clairvaux schrijft: ‘Gelukkig de kerk die verdiensten heeft zonder
daarop te vertrouwen, en die vertrouwen heeft zonder verdiensten.’
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3-4. De Schrift leert dat al wat de mens doet naar Gods woord niets anders is dan een plicht.
Men is dan nog steeds een onnutte dienstknecht (Luk. 17:10). De goede werken die we
doen, komen van God en toch is God zo goed om te zeggen dat het onze werken zijn.
Daarmee laat God zien dat ze voor Hem aangenaam zijn.
In Hebreeën (13: 16) staat: ‘Vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want
zodanige offerande verdient men bij God.’ Op deze tekst beroepen de roomse theologen
zich. Echter de ware lezing is in de Latijnse vertaling bedorven. Er staat oorspronkelijk ‘want
zodanig offerande is aangenaam voor God.’ Aangenaam is wat anders dan verdiensten.
5-7. Christus is het enige fundament van onze zaligheid. Dit fundament is compleet. Wij
hoeven niets meer aan te vullen. Alleen het geloof in Hem maakt zalig en zorgt voor goede
werken. Paulus stelt namelijk dat al wat uit het geloof niet is geschied, zonde is (Rom.
14:23). Helaas hebben de theologen van de scholen van Sorbonne de leer van de
rechtvaardiging door het geloof in Christus allen vermengd met de werken door deze als
aanvulling te beschouwen. Door dit zo te stellen, beroven zij God voor een deel van Zijn eer
en brengen dit deel over op de mens. Dit deel is weliswaar gering, en daarom zeggen zij dat
de voornaamste oorzaak van zalig worden in de genade ligt, maar het is niet de enige
oorzaak.
8. De roomse theologen dringen enerzijds aan op de goede werken, maar zij durven
anderzijds niet te stellen dat God de goede werken ook echt bemint. Wij echter versterken
de gelovigen door te stellen dat de goede werken voor God niet verdienstelijk zijn, maar dat
God deze werken wel aangenaam vindt. Het zijn levende bewijzen van ons nieuwe leven
door de gemeenschap met Christus . We kunnen dus stellen dat wij niet leren dat de mens
gerechtvaardigd wordt uit Zijn werken, maar wij leren wel dat allen die uit God geboren zijn,
ook vruchten voortbrengen voor Hem (1 Joh. 3:8). Die vruchten zijn dierbaar in Zijn oog.
Hoofdstuk 16. Weerlegging van de lastering van de leer van de rechtvaardiging door het
geloof alleen door de pausgezinden.
1. Volgens de pausgezinden zouden wij de Bijbelse leer van de goede werken tenietdoen en
de mensen aanzetten tot allerlei kwaad met onze leer van de rechtvaardiging door het
geloof alleen. Dit is niet waar. Wij leren namelijk geen geloof zonder de goede werken.
Goede werken en geloof zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden volgens de Schrift. Wie
door het geloof Jezus aangrijpt en Diens volkomen gerechtigheid, grijpt Hem ook aan tot
goede werken. Hij is ons namelijk niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid, maar ook tot
heiligmaking (1 Kor. 1:30).
2. De pausgezinden menen dat niemand goede werken zal voortbrengen als er geen
beloning op volgt. Deze beloning zou de mens aansporen tot goede werken. Daar wij die
beloning nalaten, zouden wij de goddeloosheid bevorderen.
De goede werken zijn echter volgens de Schrift een gevolg van Gods liefde jegens de
gelovige en geschieden niet uit een beloning. Johannes zegt: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij
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ons eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:10). De goede werken staan dus in het stuk van de
dankbaarheid en voegen niets toe aan de verlossing. Ze zijn niet verdienstelijk. De goede
werken laten wel zien dat de gelovige verlost is. De Schrift spoort de gelovige dan ook aan
om goede werken uit dankbaarheid voort te brengen. Als kinderen van het licht kunnen wij
niet in de duisternis waaruit Jezus ons verlost heeft, wandelen (Ef. 5:8).
3-4. Ik heb hierboven wat Schriftplaatsen genoemd waarin de gelovigen aangespoord
worden om goede werken te doen. Natuurlijk kan men nog veel meer Schriftplaatsen
noemen. De geschriften van de apostelen staan vol met opwekkingen, vermaningen en
bestraffingen. Zij willen daarmee de gelovigen onderwijzen om de goede werken ter hand te
nemen. Toch moeten we wel de juiste volgorde aanhouden (eerst de verlossing en dan de
dankbaarheid). We willen er nogmaals op wijzen dat de werken niet verdienstelijk zijn, zoals
de roomse theologen leren. God vergeeft onze zonden namelijk om niet, zonder de werken.
Anderzijds zullen zij die vergeving ontvangen, uit dankbaarheid goede werken voortbrengen.
Zo zegt de profeet: ‘Bij u Heere, is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt’ (Ps. 130:4). Onze
goede werken zijn dus niet verdienstelijk. Onze goede werken zijn te besmeurd met onze
zonde en kunnen daarom niet onze vergeving bewerkstelligen. De vergeving is er alleen om
het goede en grootse werk van onze Heere Jezus Christus. Wie vergeving ontvangt, zal ook
dankbaar zijn.
Hoofdstuk 17. De krachteloze beloften van de wet en de beloften van het Evangelie als
noodzakelijke hulp.
1-2. De pausgezinden zeggen dat God aan het onderhouden van Zijn wet beloften heeft
verbonden. Dit doet God niet voor niets. God heeft dit gedaan opdat men de wet zou
onderhouden, en op deze wijze zou men een rechtvaardigheid opbouwen voor God. Zo
spreekt Mozes over de zegen die men ontvangt als men de wet onderhoudt en de vloek als
men de wet niet onderhoudt (Deut. 11:26). ‘Zie je wel’, zeggen zij bij het lezen van dit soort
teksten, ’de rechtvaardiging is niet uit het geloof alleen, maar ook uit het onderhouden van
de wet.’ Toch zijn al die beloften die verbonden worden met het onderhouden van de wet
krachteloos als God ons, arme zondaren, door de kracht van de beloften van het Evangelie
niet te hulp zou komen. Paulus leert ons duidelijk in de brief aan de Galaten dat we niet
gerechtvaardigd worden door de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus.
3-5. De beloften van het Evangelie, waarin de onverdiende vergeving wordt aangeboden,
zorgen er niet alleen voor dat de gelovige bij God aangenaam is, maar dat deze ook goede
werken doen kan in Zijn kracht. De Heere raapt de mens namelijk op uit diens verderf en
zondert de mens af door de genade van de aanneming tot Zijn dienst. Door deze aanneming
tot kinderen en genaderijke afzondering kunnen de gelovigen in Gods kracht goede werken
doen.
6. Als kinderen van God moeten wij onze roeping en licht tot het einde toe volbrengen.
Tegelijkertijd is God ons niet barmhartig vanwege onze werken, maar is het zo dat Hij de
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belofte van de zaligheid vervult aan hen die in oprechtheid aan hun roeping beantwoorden.
Alleen diegenen die onschuldig zijn van handen en rein van het hart, zullen verkeren met
God (Jes. 33:14).
7-8. Wij geven toe dat de volkomen gehoorzaamheid aan de wet de rechtvaardigheid is,
maar wie is tot deze dingen bekwaam? Wij nemen daarom de rechtvaardigheid van de wet
weg, niet omdat de wet onrechtvaardig zou zijn, maar omdat wij als zondige mensen deze
wet niet volkomen kunnen houden.
De roomse theologen zeggen dat in Psalm 106:31 staat dat het werk van Pinehas, die de
wandaden van Israël strafte, hem tot gerechtigheid is gerekend. Zo is er volgens hen een
rechtvaardigheid uit de werken als aanvulling op het geloof. Maar hierin oordelen zij
verkeerd. Paulus zegt het anders en als apostel geeft hij ons een leesregel voor het verstaan
van heel de Schrift. Paulus zegt van Abraham dat zijn geloof hem tot rechtvaardigheid is
toegerekend zonder de werken van de wet. Zo moeten wij dan ook de werken van Pinehas
bekijken. Het zijn daden van zijn geloof.
9. Ik wil de roomse theologen de vraag voorleggen of men gerechtvaardig wordt door goede
werken waarbij men toch een paar kleine overtredingen maakt. Het zal duidelijk zijn dat de
wet een volkomen gerechtigheid eist (Deut. 27:26). Paulus citeert David (Rom. 4:7). David
stelt dat die mens zeer gelukkig is aan wie God zijn zonde niet toerekent (Ps. 32:1). Hier kan
men veel tegen inbrengen. Bijvoorbeeld dit: ‘Zeer gelukkig is de man die de Heere vreest; die
zich over de armen ontfermt’, enzovoorts (Ps. 1:1, 106: 3, 112:1, 19:1, Jak, 1:12). Al deze
werken zijn nooit en te nimmer volkomen in de mens aanwezig. Het zijn dus daden van het
oprechte geloof.
10-13. Maar zij zeggen dat Abraham volgens Jakobus uit het geloof en de werken is
gerechtvaardigd (Jak. 2:14). Maar wat willen zij? Willen zij met Jakobus in de hand Paulus
bestrijden? Paulus leert dat de rechtvaardiging er is door het geloof alleen, zonder de
werken. Jakobus leert eigenlijk niet anders. Wijst Paulus op de toerekening van de
rechtvaardiging, dan ontvangt de zondaar deze alleen door het geloof. Jakobus echter wijst
op het tonen van de rechtvaardiging. Dat laatste gaat gepaard met goede werken. Wie
gerechtvaardigd is, zal dit ook laten blijken door de goede werken. Zo is de rechtvaardige
nuttig voor zijn naaste. Wat nut zou anders het geloof hebben als het niet gepaard gaat met
goede werken?
14-15. De roomse theologen beroepen zich erop dat de heiligen God aanspreken op hun
gerechtigheid om hen daarom te horen. Toch moeten we goed opletten hoe het er staat. Zo
lezen we: ‘Doe mij recht Heere, want ik heb gewandeld in mijn onschuld’ (Psalm 26:1 en 9).
De heilige die hier aan het woord is, stelt niet dat heel zijn leven voor God rechtvaardig is
door zijn werken en dat hij rechtvaardig is voor Gods heilig aangezicht. Hij stelt dat hij
rechtvaardig is in een bepaalde zaak, vergeleken bij de goddelozen van wie hij zo’n last
heeft. Elders zegt Salomo dat zij die in het pad van de rechtvaardigheid wandelen, leven

92

zullen (Spr. 12:28). Zonder meer is aan het doen van Gods geboden het leven verbonden,
maar de allerheiligsten doen dit ten dele. God ziet het echter in Christus in genade aan.
Hoofdstuk 18. Het loon in de Schrift ziet niet op de rechtvaardigheid uit de werken.
1. God vergeldt de mens toch naar zijn werken, zo zeggen zij. Zo lezen we: ‘Wie het gebod
vreest, die zal vergolden worden; verblijdt en verheugt u, ziet uw loon is groot in de
hemelen’ (Mat. 5:12). Toch moeten we het volgende in gedachten nemen. God neemt de
Zijnen door Zijn barmhartigheid ten leven aan en leidt hen langs de baan van de goede
werken naar de hemel. Om die reden is het niet verwonderlijk dat God hen aanspoort om
goede werken te doen, daar deze verbonden zijn met het eeuwige leven en de weg
waarlangs God Zijn volk leidt. De Schrift spoort de gelovigen daarom aan om te werken aan
hun eigen zaligheid (Fil. 2:12). Daarbij moeten de gelovige er vertrouwen in hebben dat God
het goede werk dat Hij in hen begonnen is, zal voleinden tot op de dag van de Heere Jezus
(Fil. 1:6).
2-3. Het woord ‘loon’ ziet er niet op dat wij door de werken zalig worden. De gelovige is
geen dienstknecht, maar zoon. Zo lezen wij: ‘Want niet de zoon van de dienstmaagd zal
erfgenaam zijn, maar de zoon van de vrije’ (Gal. 4:30). Dit neemt niet weg dat God de
werken die Hij heeft voorbereid in de gelovige, wel beloont met het eeuwige leven. Hij
kroont daarmee Zijn eigen werk. Mocht men toch blijven wijzen op het loon van de werken,
dat is het goed om hen te wijzen op Petrus. Hij zegt dat het eeuwige leven een loon is van
het geloof (1 Petr. 1:9).
4-5. De Heere oefent de gelovige voortdurend onder het kruis van het lijden. Op deze
manier maakt de Heere Zijn volk los van al het aardse en leert Hij hen te verlangen naar het
zalige hemelleven. Deze zaligheid stelt de Heere in Zijn woord voor als een prijs, een loon of
een vergelding voor Zijn volk. Het eeuwige leven is dus een vergelding voor de verdrukking
die de gelovige hier op aarde ontvangt. De kroon van de rechtvaardigheid die ons wacht,
verkrijgen wij dan ook van onze barmhartige Vader (2 Tim. 4:8).
6-7. Het is van belang dat wij voor ons schatten in de hemel verzamelen die onvergankelijk
zijn, en ons niet richten op de aardse vergankelijke schatten. De vraag is hoe wij voor ons
deze onvergankelijke schatten kunnen vergaderen. Dit is als volgt. De Schrift zegt ons dat wij
de armen moeten geven (Spr. 19:17). Wie namelijk op deze wijze zaait, zal straks rijk mogen
oogsten (2 Kor. 9:6). Daarnaast, als wij in de verdrukking lijden moeten om de naam van
Christus, dan mogen we dit zien als een teken dat we het lichaam van Christus toebehoren.
Als Hoofd heeft Christus geleden als eerste. De leden van Zijn lichaam moeten ook door
verdrukkingen ingaan in het hemelse Koninkrijk (2 Kor. 4:10; Fil. 3:10).
8. Zij beweren dat wij door de liefde gerechtvaardigd worden, omdat de Schrift leert dat de
liefde meer is dan het geloof (1 Kor. 13:2). Dat de liefde meerder genoemd wordt dan het
geloof is niet vanwege de verdienstelijkheid van de liefde. Geloof en liefde zijn allebei niet
verdienstelijk. De liefde is vruchtbaarder dan het geloof en duurzamer. Het geloof bestaat
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slechts voor een bepaalde tijd. Toch is het zaligmakende geloof rechtvaardigend van aard,
hoewel de liefde meerder is dan het geloof. Ik wil dit met een voorbeeld verduidelijken. Een
koning is de meerdere in vergelijking met een schoenmaker. Toch kan een schoenmaker
beter schoenen maken dan een koning. Kortom, de liefde munt uit boven het geloof, maar
alleen door het geloof zijn wij rechtvaardig voor God.
9-10. De dwaze leraren uit de school van Sorbonne werpen ons van alles voor de voeten om
hun gelijk te halen. Zo grijpen zij de Schrift aan en zeggen dat Jezus een wetgeleerde, die
vroeg hoe hij het eeuwige leven kon verkrijgen, terug wees naar de werken van de wet (Mat.
19:17). Voor hen is dat een bewijs dat men door de werken van de wet zalig kan worden.
Echter, zij beseffen niet dat Jezus hier inspeelt op de achtergrond van de wetgeleerde. Deze
meende dat men door de werken kon zalig worden en inderdaad heeft de wet deze belofte.
Toch wees Jezus Hem op de wet met een hoger doel. Namelijk dat hij zou zien dat de wet
een gehoorzaamheid vraagt waaraan wij nooit kunnen voldoen. Jakobus zegt namelijk dat
wie slechts één gebod overtreedt, ongehoorzaam is aan heel de wet (Jak. 2:10). Door hem zo
terug te werpen op de onverbiddelijkheid van de wet, wilde Jezus hem rijp maken voor
Gods onverdiende barmhartigheid.
Hoofdstuk 19 Over de christelijke vrijheid.
1. Op deze plaats bespreken we de christelijke vrijheid. Deze vrijheid is nauw verbonden
met de rechtvaardiging van de goddeloze. Door de ware gelovigen wordt deze vrijheid recht
verstaan en gebruikt tot meerdere godsvrucht. Echter, de goddelozen gebruiken deze
christelijke vrijheid helaas tot hun eigen verderf. Ondanks dit misbruik willen wij de
christelijke vrijheid niet opgeven. Deze leer is namelijk zeer nauw verbonden met de
waarheid van het Evangelie.
2. De vrijheid van een christen komt tot uitdrukking in de rechtvaardiging van de goddeloze.
De christen moet zijn rechtvaardigheid niet zoeken in het onderhouden van de wet. De
gerechtigheid is alleen te vinden in Christus. Door het geloof in Christus is men vrij van de
vloek van de wet maar niet van het doen van de wet.
3. De brief aan de Galaten laat zien dat de gelovigen vrij zijn van de vloek van de wet.
Zonder meer schrijft Paulus dit naar aanleiding van de ceremoniële wet die door de komst
van Christus voorbij is. Men hoeft zich niet meer te laten besnijden. Als Paulus echter stelt
dat door de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt, doelt hij ook op het
onderhouden van de zedelijke wet. De gelovige mag weten vrij te zijn van de vloek van de
wet.
4-6. Ook bij het onderhouden van de wet is de gelovige vrij van de vloek van de wet. Men
dient God niet als een knecht om loon, maar als een kind. God is een barmhartig Vader en
Hij weet dat Zijn kinderen wel begeren Zijn wet te onderhouden,maar dat zij dat niet kunnen
zoals dat zou moeten. Maar de gelovigen mogen weten vrij te zijn van de vloek van de wet,
en als kinderen durven zij hun halve werken aan God de Vader voor te stellen. Zij weten dat
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Zijn oordeel mild is. Onze gehoorzaamheid is de Vader aangenaam. Hoe gering deze ook mag
zijn.
7-9. Dan is er nog de persoonlijke vrijheid in middelmatige zaken. De kennis van deze
persoonlijke vrijheid is noodzakelijk. Deze kennis kan de gewetens bevrijden van
benauwdheid. Zo mag men gerust met mate wijn drinken. Natuurlijk zijn er die de
christelijke vrijheid verkeerd gebruiken. Zij houden prachtige maaltijden, pronken met hun
lichaam en met hun huizen. Het zal duidelijk zijn dat verkwisting, overdadige bezittingen,
overmatig eten en drinken niet behoren tot de christelijke vrijheid. Men gaat dan de
geoorloofde maat ver te buiten.
10-11. Velen dwalen in hun vrijheid. Zij houden geen rekening met hun zwakke broeder of
zuster. Zonder meer is men in middelmatige zaken vrij tegenover God, maar men is niet vrij
tegenover de zwakke medebroeder of zuster. Men mag de zwakken geen aanstoot geven of
ergeren. Paulus zegt: ‘Gij zijt geroepen tot vrijheid, alleen gebruik die vrijheid niet tot
oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde’ (Gal. 5:13).
12. Anderzijds mogen we ook weer niet toegeven aan Farizeeën. Farizeeën zijn mensen die
onze vrijheid proberen in te perken en ons wetten willen opleggen die God niet van ons
vraagt. Zo heeft Paulus vanwege de zwakke broeders Timotheüs (Hand. 16:3) besneden,
maar Titus (Gal. 2:3) liet hij bewust niet besnijden vanwege de valse broeders die de
gemeenten van hun vrijheid wilden beroven en die wilden brengen onder het juk van
dienstbaarheid.
13. Natuurlijk kan men ook de christelijke vrijheid misbruiken door er maar op los te leven.
Christelijke vrijheid is er alleen in zaken die van middelmatige aard zijn en die niet ingaan
tegen de leer van de Schrift. We mogen elkaar anderzijds ook niet ergeren. Men moet
rekening houden met de zwakke broeder die de christelijke vrijheid niet kent. Ook hier ligt
weer een gevaar. We mogen mensen niet onder een valse leer houden door te stellen dat zij
zwak zijn en we hen geen aanstoot mogen geven. Zo hoort de Paapse mis niet tot
middelmatige zaken.
Hoofdstuk 20. Over het gebed, welke is de voornaamste oefening van het geloof waardoor
wij de weldaden van God dagelijks verkrijgen.
1-2. De mens heeft geen deel meer aan al het goede door de val. Om hier weer deel aan te
krijgen is het gebed noodzakelijk. Door middel van het gebed verkrijgen wij als gelovigen
toegang tot alle rijkdommen die God als onze hemelse Vader voor ons heeft weggelegd.
God wil namelijk op het gebed onze nood wegnemen. Daarbij geeft het gebed ons de
nodige rust, daar wij onze moeite en verdriet in Zijn hand geven. Zo raken we onze zorgen
kwijt aan Hem die ons helpen kan en wil.
3.Sommigen vragen zich af of we God mogen lastigvallen met onze gebeden. Bovendien kent
Hij onze zorgen. Het is waar dat God ons weleens ongevraagd te hulp komt. Toch moeten we
95

niet wijzer zijn dan God in Zijn woord ons heeft voorgeschreven. Zo staat in Psalm 34:16: ‘De
ogen van de HEERE zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep/gebed.’
Bovendien leggen we door ons gebed de begeerten in ons hart neer voor God en als wij
onze begeerten hebben verkregen, worden we er toe gedreven om Gods goedheid en liefde
richting ons te overdenken.
4-5. In het gebed richten wij ons tot de hoogheilige God. Daarom past ons eerbied en dienen
we ons helemaal te richten op Hem. Dat is doorgaans niet gemakkelijk daar wij ook in onze
gebeden zo gemakkelijk afdwalen en aardse gedachten erop nahouden. Ook dienen onze
begeerten in overeenstemming te zijn met Gods woord. Johannes zegt: ‘Dit is onze
vrijmoedigheid, dat zo wij iets bidden in Zijn wil, Hij ons hoort’ (1 Joh. 5:14). We mogen niet
zijn als de heidenen die hun goden hebben gemaakt om hun slechte begeerten te vervullen.
Zo hebben zij de eerzuchtige Jupiter, de geldgierige Mercurius, de oorzuchtige Mars en de
wellustige Venus. Ook dienen we te beseffen dat wij niet het vermogen hebben om te
bidden zoals het behoort. Ons hart en ons verstand is niet in staat om geheel op te klimmen
tot God. Maar God komt ons tegemoet, daar Hij ons Zijn Geest tot een Leermeester heeft
gegeven. Deze Geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen (Rom. 8:26).
6. We moeten ons gebed ook vurig verrichten en niet uit sleur. Bovendien moet ons gebed
echt gemeend zijn. We moeten niet om vergeving van de zonden bidden als we menen dat
we niet gezondigd hebben. Als we bidden dat Zijn naam geheiligd moet worden, dienen we
ook vurig te hongeren en dorsten naar die heiligheid.
7. We moeten altijd bidden volgens Paulus (Ef. 6:18). Wel is het zo dat we onze nood niet
altijd gevoelen en dat nood bidden leert. Zo zal Iemand die zijn schuren vol tarwe heeft, zich
niet genoodzaakt weten om te bidden om dagelijks brood. Toch dient deze rijke man te
beseffen dat hij van geen enkel stukje brood zal kunnen genieten als God Zijn gunst er niet
over geeft. Daarom is het gebed om dagelijks brood voor iedereen noodzakelijk. Bovendien
verkeren wij dagelijks in vele gevaren. Als we dat beseffen kunnen wij het bidden niet langer
nalaten. Buiten de zorg om het dagelijkse leven dienen we vooral te bidden omtrent de
komst van Gods koninkrijk in ons eigen leven en in deze wereld.
8. Deze regel moeten we ook in acht nemen als we bidden, dat we voor ogen houden dat we
tot onze heilige God bidden als zondige mensen. We kunnen in ons bidden niets meebrengen van onszelf, daar we zondaren zijn. De grond van ons gebed ligt dus niet in onze
verdienste. Wij zijn slechts nietige mensen. We kunnen alleen in nederigheid pleiten op Gods
barmhartigheid. Voorbeelden van nederige gebeden komen we veel tegen in de Schrift. Zo
bad Daniël: ‘Wij storten onze gebeden voor U niet uit op onze gerechtigheden maar op Uw
barmhartigheden die groot zijn’ (Dan. 9:18). David bad: ‘Ga niet in het gericht met uw
knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht gerechtvaardigd worden’ (Ps. 143:2).
9. In een behoorlijk gebed staat het vragen om vergeving van de zonde centraal. De
gelovigen in de Bijbel openden de deur van het gebed met het vragen om vergeving als
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belangrijkste sleutel. Zo zegt David: ‘Gedenk niet de zonden van mijn jonkheid, noch mijn
overtredingen; gedenk mij naar Uw goedertierenheid, om Uw goedheid wil, o HEERE!’
(Ps. 25:6). Hieruit leren we dat we niet alleen moet vragen om het vergeven van de
dagelijkse zonden, maar ook de zonden die wij al lange tijd geleden hebben bedreven. De
apostel Johannes heeft het volgende opgemerkt over het vragen om vergeving: ‘ Indien wij
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden zal vergeven, en
ons zal reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9).
10. God kinderen wijzen in de Bijbel toch in hun gebed op hun goede levenswandel!
(Ps. 34:16). Zijn de goede werken dan geen pleitgrond waardoor God het gebed verhoort? In
deze gebeden vergelijken de heiligen zich doorgaans met hun vijanden. Zij leggen hun
oprechtheid in een bepaalde zaak bloot. Daar komt bij dat God zondaren die doorleven in
hun zonde niet verhoort. De pleitgrond kan echter nooit liggen in de heilige verrichtingen
van de gelovigen daar hun werken met zonde bevlekt zijn, maar alleen in Gods goedheid en
genade.
11. De boetvaardigheid die nodig is om te bidden, werpt de gelovige neer en maakt deze
klein voor de hoogheilige God. Men verwacht zo niets meer van zichzelf. Tegelijkertijd weet
de gelovige dat God ook barmhartig is en vol van goedheid en genade. Dit vervrolijkt hem in
het gebed, daar hij weet dat God hoort. Men verwacht zo alles van God. Beide kanten, vrees
voor Gods heiligheid en verwachting van Gods goedheid, behoren bij het ware gebed. Zo
bad David: ‘Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen
naar Uw heilig paleis in vreze voor U’ (Ps. 5:8). David had enerzijds een besef van zijn eigen
onwaardigheid en Gods heiligheid, anderzijds had hij zicht op Gods goedheid. God redt keer
op keer. Wie dat niet gelooft, bidt ook niet tot eer van God en maakt Zijn goedheid verdacht.
12. God kan pas oprecht worden aangeroepen als men door de verkondiging van het Woord
tot het geloof is gekomen. Het gebed dient men namelijk in geloofsvertrouwen te bidden.
Dat is tot Gods eer. De psalmist bidt: ‘Ten dage als ik roepen zal, weet ik dit, dat God met mij
zal zijn’ (Ps. 56:10). Niets mag dit vertrouwen in de weg staan. Zonder meer kan de gelovige
door de last van de zonde geplaagd worden. Toch dient hij niet na te laten tot God te bidden
in vertrouwen dat God hoort. Daar is naast het zwaard van het gebed ook nog het schild van
het geloof dat men altijd aan moet doen, wil men in de geestelijke strijd staande blijven
(Ef. 6:10).
13. God verplicht ons in Zijn woord om te bidden, daar Hij bereid is ons te verhoren. Er zijn
er die onder de dekmantel van nederigheid het gebed afwijzen, maar hiermee laten zij zien
dat zij God niet vertrouwen in Zijn rijke beloften die Hij toegevoegd heeft aan de oproep om
te bidden. Zo zegt de Heere in Zijn woord: ‘Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik
zal u uithelpen en gij zult mij eren.’ Onze Meester heeft ons ook bevolen te bidden. ‘Bidt, en
gij zult ontvangen. Klopt en u zal opengedaan worden’ (Mat. 7:7). Het zou inderdaad brutaal
zijn als wij voor Gods aangezicht zouden verschijnen terwijl Hij ons niet genodigd heeft.
Maar nu Hij ons nodigt, mogen wij Hem niet ongehoorzaam zijn.
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14. In onze gebeden hoeven we niet te steunen op onze verdienste. Dan zou bidden niet
mogelijk zijn, daar wij allen zoveel gebreken in ons omdragen. In ons gebed mogen wij
pleiten op Gods beloften die Hij Zelf verbonden heeft aan de oproep om te bidden. Zo zegt
de Heere door monde van Jesaja: ‘Gij zult Mij aanroepen en Ik zal u verhoren; ja, voordat gij
aanroept, zal Ik u antwoorden’ (Jes. 65:24). Nadat Joël gesproken heeft van de vreselijke
oordeelsdag die komen zal, zegt hij: ’Die de naam van de HEERE zal aanroepen, zal zalig
worden’ (Joël 2:32).
15. Zonder meer gebeurt het dat God ook gebeden verhoort die niet uit een kalm en goed
gemoed voortkomen. Zo snelde Hij Simson te hulp die bad om wraak (Richt. 16:25). God
heeft deze begeerte, hoewel niet geheel ontbloot van wraak, gehoord. Toch is dit niet de
regel die God geboden heeft. Zo kan God een beschamende zegen geven. Wij moeten ons
echter voegen naar de regel van de Schrift in ons gebed. In Psalm 107 lezen we hoe de
HEERE allen die in nood Hem aanroepen, eruit helpt. Deze gebeden zijn niet allen gedaan
door gelovigen, maar toch dringen zij door in de hemel en worden zij verhoord. God toont
hierdoor Zijn grote genade en goedheid.
16. De heiligen hebben ook weleens de regel om betamelijk te bidden, overtreden. Zo bad
David in Psalm 39:14: ‘Wend Uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik, totdat ik heenga en er
niet meer ben.’ . Hier ontglipt de heilige David door ondragelijk lijden een begeerte, namelijk
om niet er niet meer te zijn, die niet gevormd is naar de regel van de Schrift.
Ook in het bidden om vergeving liggen er smetten op de gebeden van de heiligen. Zo bad
David in Psalm 51:19 dat Gods offers een gebroken en verslagen geest zijn. Echter, hoe
dikwijls bidden de heiligen om vergeving zonder deze gebroken en verslagen geest! Daarom
mag men wel dubbel om vergeving vragen, namelijk ook voor het niet verbroken hart.
Ook het gebed van de heilige Jeremia gaat de regel van de Schrift te buiten, daar hij bad:
‘Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed’ (Klaagl. 3:8). Er zou
nog meer te zeggen zijn, daar men ontelbare keren in de Schrift kan lezen dat de gebeden
van de heiligen vaak met twijfel gemengd zijn. Laat de gelovigen hieruit leren dat de satan de
gebeden probeert toe te muren, maar dat zij toch zouden doorbreken tot de troon van de
genade in vertrouwen, daar de regel van de Schrift leert dat God hoort en verhoort.
17. Al onze gebeden zouden nooit aangenomen worden door God als Christus niet onze
Middelaar en Voorspraak zou zijn (1Tim. 2:5 en 1 Joh. 2:1). Zodra bij ons de majesteit van
God in onze gedachte komt, beven wij. Maar dankzij Christus mogen wij met vrijmoedigheid
gaan naar de troon van de genade (Hebr. 4:16). Jezus heeft Zijn jongeren dan ook geleerd te
bidden in Zijn naam. (Joh 14:13 en 16:24).
18. Maar hoe zat het dan met de gelovigen voor de komst van Jezus? De priester in het Oude
Testament was het type van de grote Voorbidder Jezus. De priester droeg de namen van de
12 stammen op zijn schouders en evenzoveel kostbare stenen op zijn borst (Ex. 28:9, 12 en
21). God zag in het werk van deze priester die voorbede deed, het werk van Jezus, Zijn Zoon,
Die later komen zou.
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19-20. Daar Christus onze Voorbidder en ons Hoofd is, moeten wij als leden in Zijn naam
bidden en niet in de naam van heiligen zoals de Roomse theologen (Sofisten) leren. Alle
leden van hetzelfde lichaam, waarvan Christus het hoofd is, bidden weliswaar voor elkaar.
Echter alleen Christus is de Voorspraak en niet de heiligen. Duidelijk leert Paulus dat er maar
één Middelaar is tussen God en de mensen, namelijk Jezus (1 Tim. 2:5) en dat er maar één
Voorspraak is (1 Joh. 2:1). Augustinus zegt dat de gelovigen voor elkaar moeten bidden,
maar dat Jezus de Voorspraak is voor Wie niemand bidt, maar Die wel voor allen bidt. Hij is
de enige Middelaar en Voorspraak.
21. Daarom is het zo onverstandig en dwaas om te bidden tot de gestorven heiligen. Alsof zij
voorbede kunnen doen bij God de Vader, in plaats van Jezus of naast Jezus. De heiligen
kunnen niet pleiten op hun verdiensten, want die schieten tekort en die hebben zij ook
ontvangen van hun enige Middelaar en Voorspraak Jezus. Nergens laat de Schrift zien dat de
heiligen een voorspraak zijn bij God de Vader. Alleen Jezus zit aan de rechterhand van de
Vader. De kerkvader Ambrosius zegt dat Jezus onze mond is door Wie wij tot God bidden.
Zonder Zijn tussenkomst kunnen ook de heiligen niets verrichten.
22. Als het hek eenmaal van de dam is, is er geen houden aan. Zo heeft men voor allerlei
noden heiligen die men kan aanroepen als voorspraak. Israël had evenveel goden als steden
(Jer. 2:28 en 11:13). Het is in onze dagen nog erger. Men heeft de heiligen niet naar het getal
van de steden, maar naar het getal van de mensen. Zoveel hoofden, zoveel heiligen. Zij zien
de heiligen die gestorven zijn als mensen die hen helpen op de weg van de zaligheid. Hoe
dwaas is dit.
23. Men beroept zich op de tekst uit Jer. 15:1 waar God zegt: ‘Al stond Mozes en Samuël
voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen.’ Hier menen zij uit op te
maken dat de gestorven heiligen voor de levenden bidden. Ik wil allereerst dit opmerken.
Mozes stond bekend om zijn voorbede tijdens zijn leven, maar als God zegt dat Hij zijn
voorbede niet aanneemt, hoe zal het dan zijn met die andere heiligen die veel minder zijn
dan Mozes? Tevens verdraait men deze manier van spreken. God wil alleen laten zien dat
zelfs deze heiligen, Mozes en Samuel, op wiens voorbede God acht sloeg toen zij nog
leefden, niets voor hen kunnen betekenen. God wil zeggen: stelt dat zij nog zouden leven,
zelfs dan zouden zij met hun gebeden niets kunnen betekenen voor dit volk.
24. Maar zeggen zij als uitvlucht: zullen wij de heiligen dan beroven van hun liefde richting
andere mensen, welke zij in hun levensloop zo dikwijls getoond hebben? Maar ik stel een
tegenvraag: zouden zij in hun rust gekweld worden en zich bezighouden met de aardse
beslommeringen? Bovendien heeft God een bevel gegeven en beloften daarbij gevoegd om
te bidden aan hen die levend zijn. Nergens in de Bijbel lezen wij van zo’n bevel aan de
gestorvenen.
25. Maar, zeggen zij, Jakob bidt toch dat de naam van hem en zijn vaders Abraham en Izak
over zijn nakomelingen mocht worden aangeroepen (Gen. 48:16)? Hier gaat het om het
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verbond dat God deed aan Abraham, Izak en Jakob. Het gaat om de genade die God beloofd
heeft aan Abraham, Izak en Jakob en hun zaad. Zij moeten God deze namen voorhouden in
hun gebed om God zo te wijzen op Zijn beloften die Hij uitdrukkelijk bekend gemaakt heeft
aan deze vaders en hun nakomelingen. Zo herinnert men de HEERE aan Zijn verbond. Elders
in de Schrift lezen we (Jes. 63:16): ‘Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet,
en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw
Naam.’
26. Het is goed om de gebedsverhoring van de heiligen als voorbeeld te nemen. Zo lezen we
in Psalm 22:5: ‘Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen
uitgeholpen.’ Laten we dus bidden en wij zullen net als zij verhoord worden. Maar we
hebben het bij het verkeerde einde als we menen dat geen anderen verhoord zullen worden
dan die al eens verhoord zijn geweest. Jakobus wijst ons de weg als hij zegt: ’Elia was een
mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het
regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden’ (Jakobus 5:17). Besluit Jakobus dat
Elia een bijzonder voorrecht had? Allerminst. David vermeldt het volgende effect van zijn
gebedsverhoring waarin hij vroeg om vergeving van zijn zonde: ‘Hierom zal U ieder heilige
aanbidden in vindenstijd’ (Ps. 32:6).
27. We hebben reeds gezien dat het ambt van de voorspraak alleen Christus toekomt. In de
Schrift lezen we dat, als we onze handen uitbreiden tot een vreemde god, God dat zal
onderzoeken (Ps. 44:21). Ons gebed dient dus in overeenstemming te zijn met de Schrift en
in het geloof gebeden te worden tot Hem. Het geloof is de moeder van een recht gebed.
28. Het gebed moet bestaan uit de vraag om hulp en de dankzegging voor de gegeven hulp.
David voegde deze twee samen toen hij God sprekend invoerde: ‘Roep Mij aan in de dag van
de benauwdheid. Ik zal u er uithelpen en gij zult Mij eren’ (Ps. 50:15). De vraag om hulp en
bijstand van de HEERE hebben wij altijd nodig als gevallen mensen. Daarom moeten wij
bidden zonder ophouden. Het is geen goed gebed en is er geen sprake van een oprechte
begeerte in dat gebed als erg geen dankzegging volgt op het verhoorde gebed. David zegt in
Psalm 116:12: ‘Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden die Hij aan mij heeft
bewezen?’ Paulus zei: ‘Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging
bekend worden bij God’(Fil. 4:6).
29-30. Het persoonlijke gebed moet in de binnenkamer geschieden, zoals onze Meester
heeft bevolen (Mat. 6:6). Het oogmerk van het gebed is namelijk dat de harten op God
gericht worden en niet dat wij bidden om van anderen gezien te worden. De binnenkamer,
een persoonlijke ruimte, is daar geschikt voor en niet een openbare ruimte. Anderzijds is
daar ook het openbare gebed in de gemeente. De tempel werd het huis van het gebed
genoemd (Jes. 56:7). Dit gebed dient in het openbaar gedaan te worden.
31. In het gebed dient het hart centraal te staan, niet de lippen. Natuurlijk veroordelen wij
goed gekozen worden niet, maar daar ligt niet de nadruk op. Ook is het goed om in de
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eredienst lofzangen te zingen die mooi zijn om te horen. Toch blijft de nadruk liggen op het
hart. Dat moet gericht zijn op God.
32. Dat er gezongen is in de kerk van de apostelen blijkt uit Kolossensen 3:16: ‘Vermaant
elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende voor de Heere met
aangenaamheid in uw hart.’ In de kerk in het westen is in de tijd van Augustinus het zingen
ingevoerd. Augustinus wijst er wel op dat het Woord in de zang centraal moet staan en niet
de zang op zichzelf. De zang dient dus matig te zijn.
33-35. Ook dienen de openbare gebeden in de volkstaal gehouden te worden. Wat betreft
de inhoud van het gebed willen wij in de leer gaan bij het ‘onze Vader’, dat God ons door
Zijn Zoon heeft voorgeschreven. Dit formuliergebed is uit zes beden samengesteld. Deze zes
beden willen wij nu behandelen.
36-39. Het gebed begint met ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt.’ Dat wij God zo aanspreken
kan alleen in de naam van Zijn Zoon Christus. Alleen vanwege Hem kunnen wij God onze
Vader noemen. Door Christus zijn wij tot kinderen van God aangenomen. Wie in de Zoon
gelooft, die heeft namelijk de volmacht verkregen zich een kind van God te noemen
(Joh. 1:12). God wil dat wij Hem ‘Vader’ noemen, om zo al ons mistrouwen weg te nemen.
Onze zonden dienen ons wel klein te maken voor Hem, maar zij zijn geen sta in de weg als
wij Hem ootmoedig smeken in onze gebeden. Ook de Geest komt onze zwakheid en
schuchterheid te hulp bij het uitspreken van God als Vader. Die Geest leert ons zeggen:
‘Abba, Vader’.
40. Er wordt gezegd ‘dat Hij in de hemelen is.’ We moeten dit niet zien als een beperking.
God is overal, want de hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank van Zijn voeten
(Jes. 66:1). Dat gesproken wordt dat Hij in de hemelen is, dient er voor te zorgen dat wij niet
aards zouden denken over Zijn heerlijkheid. God die in de hemelen woont, is verheven
boven alle verderf en verandering zoals deze zich voordoet op de aarde. Vanuit de hemelen
overziet God heel de wereld en Hij bestuurt en onderhoud deze wereld. De aanspraak
‘Vader’ wil in ons een vast geloof verwekken om Hem aan te roepen Die hemel en aarde
bestuurt in Zijn voorzienigheid. Hij is onze Vader die voor ons zorgt…
41. De eerste bede luidt: ‘Dat de naam van God geheiligd worde.’ Deze bede tekent onze
schande, want wij als gevallen mensen heiligen deze naam niet. Hoe dikwijls zijn wij niet
ondankbaar jegens onze Schepper. Toch schitteren Gods deugden in de schepping en in de
genade. De deugden van Zijn macht, goedheid, rechtvaardigheid, wijsheid en waarheid. Deze
trekken ons om Hem te bewonderen. Wij worden dan ook aangespoord om de naam van
God, die zo dikwijls ontheiligd en gesmaad wordt, te eren en te prijzen.
42. De tweede bede is dat Gods koninkrijk kome. Gods koninkrijk is daar waar mensen hun
eigen wil verloochenen, zich afwenden van het aardse leven en zich richten op het hemelse
leven. God richt Zijn rijk op door vernedering van de wereld en de beteugeling van de
goddeloosheid. Wij wensen dat dit dagelijks plaatsvindt opdat God uit alle streken zich een
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gemeente zal vergaderen die Hem alleen toebehoort. Toch komt de volkomenheid van dit
rijk pas in de laatste toekomst van Christus. Dan zal God alles en in allen zijn (1 Kor. 15:28).
43. De derde bede luidt: ‘Dat de wil van God geschiede op de aarde gelijk in de hemel.’ Hier
gaat het niet om Gods verborgen wil. Deze ondoorgrondelijke raad vindt altijd voortgang.
Het gaat hier om de gehoorzaamheid van Gods wil zoals God die in Zijn Woord heeft
beschreven. Deze wil wordt in de hemel volkomen gedaan door de engelen (Ps. 103:20) en
vraagt om navolging op aarde door ons. Door zo te bidden, leren wij ons zondige vlees te
kruisigen en onze wil te verloochenen. In deze drie beden die wij besproken hebben draait
het om de eer van God.
44. In het tweede deel van het gebed gaat het om ons voordeel. Met de bede ‘Geef ons
heden ons dagelijks brood’, geven wij ons aan Zijn zorg over. Wij mogen niet overbezorgd
zijn. Het gaat om ons dagelijks brood. Elke dag opnieuw moeten we leren uit Zijn hand te
leven. Overdaad, waardoor we meer brood hebben dan dagelijks nodig is, maakt ons
onafhankelijk van Hem. Dit dagelijkse brood is tevens onverdiend. Daarom bidden we: geef
ons. Het is een vrije gift.
45. Daarna volgt: ‘Vergeef ons onze schulden.’ Dit leert ons dat onze schulden telkens weer
vergeven moeten worden. God richt namelijk in de gelovige langzamerhand Zijn beeld weer
op. Zodoende is er nog zoveel besmetting van het vlees in de gelovige dat vraagt om
vergeving. Deze vergeving is onverdiend; echter, God schenkt deze genade alleen als we ook
in staat zijn om de zonden te vergeven van onze naaste. Daarom volgt er meteen op: ‘…gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Deze bede leert ons om alle wraak, haat en boosheid
af te leggen en zo ons vlees te kruisigen.
46. De zesde bede luidt: ‘Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Onze
boze gedachten of onze begeerlijkheden, van de duivel verwekt, zijn verzoekingen (Jak. 1:2).
Daarbij moeten we bedenken dat God Zijn kinderen niet verzoekt om hen in het bederf te
storten zoals de satan doet. God verdrukt Zijn kinderen wel, maar geeft ook de uitkomst. In
deze bede leert de gelovige steeds meer door te bidden om Gods hulp zich te wapenen
tegen de geestelijke vijanden, totdat hij mag zegepralen over alle vijanden.
47. Tot slot mag de gelovige eindigen in God, daar hij bidt: ‘Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid.’ Hij mag weten dat dit
koninkrijk van God is en nooit meer geroofd kan worden door welke vijand dan ook. Aan het
slot voegt hij er nog ‘Amen’ aan toe. Hiermee wordt de vurigheid van het verlangen om te
verkrijgen waarom wij hebben gebeden uitgedrukt.
49-52 We moeten dit gebed ook weer niet zien als een formuliergebed waarvan men niet
mag afwijken. In de Schrift staan ook vele gebeden die van het Onze Vader afwijken. Toch
biedt dit gebed een goede handreiking. Het is een korte samenvatting van een Godvruchtig
gebed. Reeds eerder is opgemerkt dat we altijd bidden moeten. Laten we daarin niet
vertragen. Er zijn genoeg mogelijkheden op een dag om God te bidden. Daarbij moeten we
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Hem in voorspoed danken en in tegenspoed bidden. Mochten onze gebeden niet verhoord
worden, laten we dan gelovig berusten in Gods wijze beleid. Hij weet als geen ander wat het
beste voor ons is.
Hoofdstuk 21. Over de verkiezing van eeuwigheid waardoor sommigen tot de zaligheid zijn
bestemd en sommigen tot het verderf.
1. Dat het verbond van het leven niet aan alle mensen wordt verkondigd en dat het aan hen
wie het gepredikt wordt niet altijd dezelfde uitwerking heeft, ligt besloten in het oordeel van
God. Wanneer we dit oordeel van God, of anders gezegd: deze verkiezing ontkennen,
verzwijgen of veranderen, dan tasten we God in Zijn eer aan. Gods verkiezing sluit namelijk
alle werken van de mens uit en laat zien dat Gods redding enkel genade is (Rom. 11:5-6).
Gods is niemand iets schuldig. Alle roem is uitgesloten. God krijgt alleen de eer van onze
verkiezing.
2-3 Ten aanzien van de verkiezing zijn er twee soorten mensen. Er zijn er die nieuwsgierig
willen indringen in de Goddelijke verkiezing. Zij gaan verder dan de Schrift ons aanreikt.
Daardoor verliezen zij uit het oog dat het een eer is van God een woord te verbergen (Spr.
25:2) en dat de verborgen dingen voor God zijn en de geopenbaarde dingen voor ons en
onze kinderen (Deut. 29:29). Anderen willen liever de verkiezing verzwijgen omdat het voor
zoveel ophef en discussie zorgt. We mogen echter ook niet onder de maat van de Schrift
spreken. Ik hanteer om deze twee klippen te omzeilen daarom deze stelregel: daar waar de
Schrift spreekt, spreken wij de Schrift na, en daar waar de Schrift zwijgt, zwijgen wij ook.
4. Er zijn natuurlijk altijd onheilige mensen die de verkiezing bespotten. Moeten wij daarvoor
terugdeinzen en de verkiezing verzwijgen? Er zijn meer zaken die voor de trotse mensen
onbevattelijk zijn. Neem de Drie-eenheid of het leerstuk van Gods schepping in zes dagen.
Moeten we dan maar aan de schepping voorbijgaan of aan de Drie-eenheid omdat we bang
zijn voor de lach van onheilige mensen? Augustinus heeft gezegd dat wij veilig de Schrift
mogen volgen.
5. De voorverordinering noemen wij Gods eeuwige besluit. Hierin heeft Hij het leven van elk
mens bepaald. God is begonnen met het geslacht van Abraham apart te zette. God heeft
vervolgens Ismaël en het geslacht van Ezau van de tronk van Abraham afgesneden. Zo koos
Hij Israël uit. Dit was niet omdat Israël beter was dan de andere volken die God voorbijging.
Maar het was Gods eenzijdige liefde (Deut. 4:37 en 7:8).
6. Behalve deze algemene verkiezing van het volk Israël is er ook een verkiezing van
personen. Binnen het geslacht van Abraham gaf God de voorkeur aan Izak boven Ismaël en
Jakob boven Ezau. God kiest dus in Zijn verborgen raad wie Hij wil en verwerpt wie Hij wil.
Voor de uitverkorene is het eerste kenteken van zijn verkiezing in het leven zijn roeping en
zijn tweede kenteken zijn rechtvaardigmaking. Na de dood volgt de vervulling van deze
verkiezing, namelijk de heerlijkmaking.
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Hoofdstuk 22. Bevestiging van deze leer door de getuigenissen van de Schrift.
1. Er zijn er die menen dat God mensen verkoren heeft waarvan Hij van tevoren zag dat zij
enige verdiensten hebben, en mensen verworpen heeft die geheel en al goddeloos zijn.
Augustinus echter stelt dat Christus als het Hoofd van Zijn gemeente de spiegel is van de
uitverkiezing en dat God genadig is door de verdienste van Christus. Christus maakt Zijn
gemeente deelgenoot van Zijn gaven. Er is niets in hen te vinden waardoor God hen zou
wensen te verkiezen. Dit gevoelen komen we tegen in de Schrift zelf. Paulus zegt in Efeze 1:4
dat God ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld in Christus. Zo neemt
Paulus al onze waardigheid weg. God heeft ons verkoren naar het welbehagen van Zijn wil.
Er komt niet van ons in aanmerking. Het is geheel en al op rekening van de verdienste van
Christus.
2-3. Duidelijk staat er in Efeze 1:4 dat de verkiezing is van voor de grondlegging van de
wereld. Deze verkiezing is in Christus en heeft als doel: ‘Opdat zij heilig zouden zijn.’ Dit alles
sluit de verdienste van de mens uit. God heeft geen mensen uitverkoren op grond van goede
werken of deugden die Hij van te voren zou hebben gezien. Paulus zegt dat God ons
geroepen heeft, niet naar de werken maar naar Zijn eigen voornemen (2 Tim. 1:9).
4-5. Paulus wijst ons op de verkiezing van Jakob. Jakob en Ezau waren broers, geboren in
hetzelfde gezin, en toch verkoos God Jakob. Deze verkiezing geschiedde eer de kinderen iets
goeds hadden gedaan. Daarom is deze verkiezing niet uit de werken maar uit de Roepende
(Rom. 9:11). Kortom, de woorden verkiezing en voornemen in de Schrift sluiten allerlei
oorzaken van de kant van de mens uit. Het gaat hier om Gods verborgen raad.
6. Maar zal iemand zeggen: God gaf aan Jakob de eerstgeboortezegen en onthield die aan
Ezau. Wat heeft dit met de verkiezing van eeuwigheid te maken? Allereerst is het goed om
op te merken dat Paulus laat zien dat dit verband houdt met de eeuwige verkiezing. Hoewel
er zijn die nota bene kritiek hebben op deze heilige apostel - hij zou de Schrift verdraaid
hebben - laten we echter dit vasthouden dat het land Kanaän een onderpand is van het
hemelse Kanaän. Dit geeft een ander zicht op de eerstgeboortezegen van Jakob. Hoewel de
eerstgeboortezegen verbonden is met het aardse Kanaän, is hij tegelijkertijd een
voorafschaduwing van het hemelse Kanaän. Kortom, God verkoos Jakob tot de eeuwige
erfenis en verwierp Ezau.
7. Ook onze Meester heeft gewezen op de Goddelijke verkiezing. Hij wees op dit grote werk
van God toen Hij zag hoe Hij bijna zonder vrucht het zaad strooide in de schare. Ziende op
hun verharding, riep Hij uit: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij
komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37). Hieruit leren we dat de uitverkorenen van de
Vader zijn geweest voordat Hij ze aan Zijn Zoon gaf. Deze verkiezing van eeuwigheid is vaster
dan de hemelen. Zij is onwankelbaar.
8. Maar zij zeggen dat vroege kerkvaders zoals Ambrosius, Origines en Hieronymus, gesteld
hebben dat God genade uitdeelt aan hen waarvan Hij van tevoren wist dat zij het goed
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zouden gebruiken. Deze visie had Augustinus eveneens. Toch is hij daar later op
teruggekomen toen hij wat verder gevorderd was in de leer van de Schrift. Hij zag in de
verkiezing van Jakob voor zijn geboorte een teken van Gods barmhartigheid en niet van
enige verdienste of waardigheid van Jakob. Augustinus toont in zijn strijd tegen de
pelagianen aan dat ook Ambrosius geen verkiezing leerde op grond van voorgezien geloof of
goede werken, zoals de pelagianen stelden. Ambrosius heeft gezegd: ‘Christus roept hem
over wie Hij zich ontfermt’, en elders zegt hij: ‘God roept wie Hij wil en Hij maakt die
persoon ook Godvruchtig.’ Kortom, Augustinus stond in de vroege kerk niet alleen in zijn
visie op de verkiezing van eeuwigheid.
9. Ook Thomas achten wij spitsvondig als deze stelt dat God besloten heeft Zijn genade te
geven om daarmee de heerlijkheid te verdienen. Hiermee maakt hij de heerlijkheid van de
uitverkoren enigszins afhankelijk van hun verdiensten en niet geheel en al van Gods
barmhartigheid. Overigens zou zo’n visie niet mogen voorkomen bij hen die genoeg ervaring
hebben met de Schrift. Ik sluit dit daarom af met een citaat van een kerkvader, die zei ‘dat zij
die de verkiezing van God aan de verdiensten toeschrijven, wijzer zijn dan hun betaamt.’
10. Sommigen zeggen dat God met Zichzelf in tegenspraak is als Hij allen in het algemeen
nodigt en slechts enkele uitverkorenen zalig maakt. Duidelijk is dat de Schrift leert dat de
arm van God aan allen geopenbaard wordt, maar dat niet allen geloven (Jes. 53:1). Paulus
leert dat de verkiezing de moeder is van het geloof (Ef. 1:3). Het geloof is een bijzondere
daad van Vaderlijke liefde. Jezus zei daarom dat Zijn schapen Zijn stem horen (Joh. 10:4).
11. De verwerping is net als de verkiezing een vrijwillige daad van God, zonder dat dit met
verdienste te maken heeft. Ezau werd verworpen voordat hij iets kwaads gedaan had. De
Schrift leert dat God barmhartigheid bewijst aan wie Hij wil en verhardt wie Hij wil.
Hoofdstuk 23. Weerlegging van de lastering van de verkiezing.
1. Er zijn altijd mensen die de verkiezing lasteren. Er zijn er die God menen te moeten
vrijwaren van onrecht, en zij stellen dat God wel verkiest, maar niet verwerpt. Toch leert de
Schrift dat God verwerpt en dat dit is naar Zijn heilige wil. We moeten ons in dit geval ook
weer laten intomen door de Schrift zelf. Zo zegt Paulus dat niemand met Zijn Maker mag
twisten. Dat is namelijk onbehoorlijk (Rom. 9:20). Jezus zei: ‘Alle boom die de Vader niet
geplant heeft, zal uitgeroeid worden’ (Mat. 15:13). Dit is toch overduidelijk een teken van
verwerping. De bomen die uitgeroeid worden, heeft God niet geplant in Zijn hof.
Natuurlijk kan men zeggen dat men God de zaligheid van de verkiezing moet toeschrijven,
maar dat God hen in het verderf werpt die naar hun eigen wil dat verderf zich op de hals
hebben gehaald. Dat is zonder meer waar, maar toch blijft Gods verborgen raad de oorzaak
van deze verwerping. God verhardt wie Hij wil. De farao is daar een voorbeeld van.
2-3. De oorzaak van de verkiezing en de verwerping ligt dus in Gods wil. Het heeft daarom
geen zin om te zoeken naar een andere oorzaak, want dan zou deze boven Gods wil uitgaan.
Dat kan niet. Daar God het hoogste is van alles, is Zijn wil dat ook. Er is daarom niets dat
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hoger is dan de wil van God. Plato heeft gezegd dat God de mensen een wet heeft gegeven,
maar dat God, Die geheel rein en zondeloos is, Zichzelf tot een wet is. ‘Maar is het dan niet
vreselijk’, zullen de vijanden van deze leer zeggen, ‘dat God sommige mensen verwerpt?’
Laten wij hen dan de vraag stellen of God de mens iets schuldig is. Kan het gevallen, met
zonde bevlekte schepsel Zijn heilige Schepper ter verantwoording roepen? Staat de
verdorven mens in zijn recht om niet naar het verderf te gaan?
4-5. Maar is God niet onrechtvaardig dat Hij zo omgaat men Zijn schepselen? Hier heeft
Paulus een goed antwoord op gegeven: ‘Wie zijt gij o mens! die tegen God antwoordt?’
(Rom. 9:20). Hoe zou toch Hij Die de Rechter van hemel en aarde is, enig onrecht kunnen
begaan? Augustinus merkt op dat er door God mensen zijn geschapen van wie Hij van te
voren wist dat zij ten verderven zouden gaan en dat dit zo heeft plaatsgehad omdat Hij dat
zo gewild heeft. Wij moeten ons niet schamen om de mond van de lasteraars van de
verkiezing te stoppen naar het voorbeeld van Paulus: ‘Wie zijt gij, o ellendige mens, om in
uw overmoed God te beschuldigen?’
6. Maar zegt men: Waarom zou God de mensen hun zonden toerekenen tot welke uitvoering
Hij hen verordineerd heeft? Ik neem ter verdediging niet mijn toevlucht tot Gods
voorwetenschap, zoals de kerkelijke schrijvers doen. Wie op deze wijze deze vraag
beantwoordt om laster te voorkomen, krijgt daarop de volgende lasterlijke vraag gesteld: als
God het heeft voorzien, waarom heeft Hij het niet voorkomen? We moeten daarom maar
vasthouden dat God het zo bepaald heeft naar Zijn wil. Zo lezen we in de Bijbel dat God alles
gewrocht heeft naar Zijn wil, ook de goddeloze tot de dag van het kwaad (Spr. 16:4).
7-8. Door de val van Adam is de zonde in de wereld gekomen en zijn wij met hem gevallen.
Hier hebben we te maken met de wonderlijke raad van God, en ik geef toe dat het een
verschrikkelijk besluit is. Er zijn er die hun toevlucht nemen tot de onderscheiding van Gods
wil en die stellen dat de goddelozen alleen verloren gaan onder de toelating van Gods wil.
Het is niet aannemelijk dat de mens het verderf zich op de hals heeft gehaald door de
toelating van God en niet door Zijn beschikking. Wel blijft staan dat de mens gevallen is door
eigen schuld. God heeft alles goed geschapen (Gen. 1:31).
9-10. Maar zijn de verworpenen niet te verontschuldigen? Zij moeten immers
noodzakelijkerwijs goddeloos handelen naar Gods raad? Dit is een misvatting. Men handelt
namelijk volkomen verkeerd als men zich richt op de raad van God en men de eigen
verdorven natuur over het hoofd ziet. Anderen zeggen: als God verkiest naar het
welbehagen van Zijn wil, dan is Hij een aannemer van de persoon. Hier brengen wij tegenin
dat God niets van de mens meeneemt in Zijn besluit. Rijkdom, goederen, macht en adellijke
afkomst spelen geen rol. Petrus en Paulus leren dat God geen aannemer is van de persoon,
daar Hij geen onderscheid maakt tussen Jood en Griek (Hand. 10:34, Rom. 2:10 en Gal.
3:28).
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11. Maar als wij dan allen schuldig staan, waarom behandelt God ons niet allen gelijk?
Augustinus heeft hierop geantwoord dat God aan wie Hij wil Zijn genade mag bewijzen daar
Hij barmhartig is, en deze genade onthouden aan wie Hij wil daar Hij rechtvaardig is.
God is volgens de apostel Paulus niemand iets schuldig. Allen liggen we door onze val onder
Gods oordeel.
12-13. Om de voorverordinering omver te werpen zeggen zij dat deze alle zorg en begeerte
wegneemt om goed te handelen. Gods besluit is immers toch onveranderlijk, zo stellen zij.
Maar dit is een dwaze gedachte. Er zijn inderdaad zwijnen die deze leer door hun vuiligheid
vertrappen en vertreden en zich wentelen in het slijk van de zonde. Echter, de Schrift leert
duidelijk dat de verkiezing er beslist niet is om in de zonde te blijven liggen. Paulus zegt
namelijk dat de verkiezing er is opdat wij een heilig en een onberispelijk leven zouden leiden
(Ef. 1:4). Even verderop leert hij dat wij Gods schepsels zijn, geschapen tot goede werken,
die God voorbereid heeft opdat wij in dezelve zouden wandelen (Ef. 2:10).
14. Daar we niet weten wie tot het getal van de uitverkorenen behoren en wie niet, zo
moeten wij zo gezind zijn dat wij zouden willen dat allen zalig werden. Wij moeten trachten
om eenieder die we ontmoeten te maken tot een deelgenoot van vrede, maar de vrede zal
natuurlijk rusten op de kinderen van de vrede. Kortom, wij moeten ernstig leven en heilzaam
omgaan met onze naaste door hen te bestraffen ter genezing, opdat wij niet de oorzaak zijn
van hun verderf. Het is Gods werk om deze bestraffing nuttig te maken voor hen die Hij van
te voren gekend en verordineerd heeft.
Hoofdstuk 24. De verkiezing wordt bevestigd door de roeping en de verworpenen halen
zich door hun handelwijze rechtvaardig het verderf op de hals.
1-2. De roeping in de tijd is een gevolg van de verkiezing van eeuwigheid. Die God van te
voren verordineerd heeft die heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft die heeft Hij
ook gerechtvaardigd. We kunnen niet zeggen dat de verkondiging van het Evangelie een
bewijs is van de verkiezing, daar aan allen het Evangelie wordt verkondigd. De verkiezing is
wel de bron van de verkondiging, maar de verkondiging zelf heeft tweeërlei uitwerking. In de
verkondiging van het Evangelie opent God door Zijn Geest de harten van de uitverkorenen
en Hij laat de harten van de verworpenen gesloten. Zo is de inwendige roeping een
onderpand van de zaligheid die niet liegen kan.
3. Hierbij moeten we oppassen dat we het geloof niet belangrijker maken dan de verkiezing.
Sommigen maken van de mens een medewerker van God. De mens verleent God
toestemming om de verkiezing bij hem of haar vast te maken. Anderzijds moeten we uit de
gehoorzaamheid aan het Evangelie de verzekering van onze verkiezing halen. We mogen niet
doordringen tot Gods verborgen raad alvorens wij uit genade acht hebben mogen leren
slaan op het Evangelie. Maar daar waar het Evangelie in ons leven post heeft gevat mogen
wij in verwondering opklimmen tot Gods verborgen raad. De oorzaak van onze zaligheid ligt
namelijk in God alleen.
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4. Het is niet goed als we ons bezig houden met Gods verborgen raad zonder dat wij acht
slaan op Zijn Woord. Gods verkiezing is dan een klip waarop ons levensscheepje stuk wordt
geslagen. Deze klip moeten we omzeilen. Dit doen we door Gods gewone weg te volgen,
namelijk de weg van Gods Woord. Via dat Woord wil Gods ons verzekeren van Zijn
verkiezende liefde jegens ons.
5-6. Wij zullen de zekerheid van Gods verkiezing niet vinden in onszelf. De verkiezing is er in
Christus (Ef. 1:4). Willen wij dus Gods Vaderlijke goedheid ervaren, dan zullen we deze niet
in onszelf moeten zoeken, maar in Christus. Hij is de heldere spiegel van Gods uitverkiezing.
Bovendien ligt de verkiezing alleen vast in Hem. Christus neemt al onze twijfel over onze
verkiezing weg. Laten we dan Christus, Die Zich in het Evangelie voorstelt, omhelzen, daar
Zijn schapen Zijn stem, de stem van deze goede Herder, horen (Joh. 10:3). Niemand kan ons
dan uit de hand van deze goede Herder rukken en wij zullen niet verloren gaan. Daar draagt
deze goede Herder zorg voor (Joh. 10:27).
7-9. Maar hoe zit het dan met hen die Christus afvallen? We dienen in ogenschouw te
nemen dat zij Christus nooit hebben aangekleefd met een volkomen vertrouwen. De apostel
Johannes zegt van zulke ‘gelovigen’: ‘Zij zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet’
(1 Joh. 2:19). Zulke ‘gelovigen’ hebben Christus niet volkomen aangenomen, daarom missen
zij de vastheid van de verkiezing. Er is namelijk een algemene en bijzondere roeping. De
algemene roeping komt tot allen. Bij de bijzondere roeping wordt de mens inwendig verlicht
en vat het Woord post. Zo was Judas wel in algemene zin geroepen en verkoren, maar niet
in bijzondere zin. Van de roeping en verkiezing in bijzondere zin geldt dat er geen afval
mogelijk is.
10-11. Zij die verkoren zijn, worden niet terstond van de moederschoot door de roeping tot
de schaapstal van Christus verzameld. Voordat zij tot de Opperherder en Zijn kudde
verzameld worden, dwalen zij nog. Paulus zegt van de gelovigen uit de gemeente van Efeze
dat zij eertijds duisternis waren, maar dat ze nu licht zijn geworden in de Heere (Ef. 5:8).
Goede voorbeelden hiervan zijn Rachab de hoer, Manasse en de moordenaar aan het kruis.
Alle drie leefden zij eertijds in duisternis voordat God hen genadig riep. Jesaja heeft gezegd
dat wij allen als verloren schapen hebben gedwaald (Jes. 53:6).
12. Die God verworpen heeft, de vaten van Zijn toorn, berooft Hij van de gelegenheid om het
Evangelie te horen of Hij maakt hen onder de prediking nog blinder en onverstandiger. Zo
hebben de volkeren gedurende vierduizend jaren voor de komst van Jezus het Evangelie
moeten missen. Doet God dan onrecht? Opnieuw wil ik herhalen dat zij die verloren gaan,
dit gaan om eigen schuld, en zij die behouden worden, worden dit alleen uit genade, zonder
hun verdiensten. Dit zien we in de praktijk voltrekken, want als er voor honderd mensen
gepredikt wordt, dan zijn er twintig die dit Evangelie aannemen met een gelovig hart. De
anderen verwerpen het.
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13. Waarom is God sommigen genadig en gaat Hij anderen voorbij? Wat betreft de eersten,
God heeft hen verordineerd tot het leven (Hand. 13:48). Wat betreft de laatsten stem ik in
met Augustinus dat God de bozen natuurlijk wel kan bekeren tot het goede, daar Hij
almachtig is. De reden waarom Hij het niet doet, is dat Hij het niet gewild heeft. Waarom Hij
het niet gewild heeft, is Hem alleen bekend. Van de uitverkoren Lydia lezen we dat God haar
hart opende (Hand. 16:14). God heeft het hart van Farao verhard (Ex. 4:21).
14. Toch zijn er twee kanten aan deze zaak. Zo lezen we enerzijds dat God de zonen van Eli
wilde doden en dat Hij daarom hun oren niet geopend heeft voor de heilzame vermaningen.
Anderzijds kan niet ontkend worden dat hun halsstarrigheid voorkomt uit hun eigen
boosheid. Ook Johannes vermeldt dat de Joden niet in Jezus geloofden ondanks Zijn vele
tekenen. Hiermee werd het woord van Jesaja vervuld: ‘Heere, wie heeft onze preding
geloofd?’ (Joh. 12:38) .
15-17. We lezen meerdere malen in de Schrift dat God geen lust heeft in de dood van de
goddeloze en dat Hij wil dat alle mensen zalig worden (Ez. 34:11, 1 Tim. 2:14 en 2 Petr. 3:9).
Hier zien we dat God in de beloften van het Evangelie niemand uitsluit. Toch strijdt dit niet
met Zijn onveranderlijk besluit. De beloften van het Evangelie hebben pas kracht als wij die
door het geloof aannemen. Zonder geloof hebben we geen deel aan de inhoud van de
beloften. God wil echter dat het Evangelie aan allen welmenend verkondigd wordt, maar
alleen de uitverkorenen zullen zalig worden. Voor ons lijkt dit tegenstrijdig, maar laten we in
alle nederigheid beseffen dat Gods wil in ons oog veelvoudig is, maar in Zijn verborgen
wijsheid is deze toch eenvoudig en volkomen rechtvaardig. God is de genade aan niemand
verschuldigd, maar wil deze aan allen aanbieden.
Hoofdstuk 25. Over de opstanding op de laatste dag.
1. Wij zijn door het geloof overgegaan van de dood tot het leven. We zijn nu geen gasten en
vreemdelingen meer, maar huisgenoten van God, Die ons met Zijn eniggeboren Zoon gezet
heeft in de hemel, zodat ons tot de volle zaligheid niets ontbreekt (2 Tim. 1:10; Joh 5:24 en
Ef. 2:6 en 19). Zolang wij nog op aarde zijn, zijn we besloten in ons vergankelijke lichaam,
wat niets anders is dan een kerker. We mogen ook weten dat er een zalige opstanding is van
ons lichaam.
2. De wijsgeren hebben veel gesproken over het hoogste goed, maar alleen Plato wees erop
dat dit de vereniging is met God. Hoe heerlijk deze vereniging is, daar had de heidense
wijsgeer Plato geen zicht op. Wij hebben echter door het geloof zicht op deze heerlijkheid en
naarmate wij onze harten meer opwaarts richten wordt dit verlangen versterkt. Bij deze
heerlijkheid die ons wacht, hoort ook de heerlijke opstanding van ons lichaam.
3. Paulus zegt zelfs dat als de doden niet opstaan, ook ons geloof leeg en tevergeefs is
(1 Kor.15:14). De opstanding is een moeilijke zaak voor het verstand. Het verder leven van
de ziel, daar kunnen wijsgeren zich nog in vinden, maar dat het lichaam dat verrot zal
opstaan, dat kan men maar moeilijk geloven. Hieruit leren we dus dat de opstanding ver
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uitgaat boven ons verstand en dat we aangewezen zijn op het geloof. De Schrift wijst ons om
ons geloof te versterken op twee zaken, namelijk op Christus’ opstanding en op Gods
almacht. Als Hoofd van Zijn lichaam is Christus als eerste opgestaan. Daarna volgen wij als
gelovigen (1 Kor. 15:23).
4. Paulus zegt dat hij in het gezaaide een voorbeeld van de opstanding ziet (1 Kor. 15:36). ‘Gij
dwaas’, zegt hij, ‘hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij het eerst sterft.’ In de Schrift
lezen we ook van de kracht van God. Vol vertrouwen vanwege deze kracht van God roept
Jesaja uit: ‘Uw doden zullen leven’ (Jes. 26:19), en Job zei: ‘Ik weet, mijn Verlosser leeft en
Hij zal op de jongste dag over het stof opstaan en ik zal met mijn huid opnieuw bekleed
worden en in mijn vlees God aanschouwen, en ik zal Hem aanschouwen en niet een
vreemde’ (Job 19:25).
5. Salomo heeft al in zijn boek Prediker gesteld dat er mensen zijn die niet geloven in een
leven in het hiernamaals. Zij meenden dat dood dood is. Daarom zei Salomo: ‘Wie merkt dat
de adem van de mensen naar boven opstijgt en de adem van de beesten naar beneden gaat
in de aarde?’ Satan heeft de mensen ongevoelig gemaakt voor de opstanding. Hij heeft hun
gedachten over de opstanding begraven in het graf van de onverschilligheid. Er zijn op dit
punt van de opstanding dan ook diverse dwalingen, waarvan ik er twee wil bespreken.
6. Allereerst zijn er die stellen dat de ziel en het lichaam in de aarde slapen tot de jongste
dag. Zij die gestorven zijn, worden dan pas geoordeeld. De Schrift leert echter dat de ziel van
de mens opgaat tot God en dat die dan meteen geoordeeld wordt. Zo zei Jezus tegen de
moordenaar aan het kruis: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’(Luk. 23:43) en Jezus
stond Stefanus al in de hemel op te wachten (Hand. 7:56), en de stervende Stefanus gaf zijn
geest in de hand van Jezus (Hand. 7:59).
7-8 Ten tweede zijn er ook mensen die stellen dat de gelovigen een heel nieuw en geheel
ander lichaam krijgen. Ook dit is een dwaling. Dit zijn mensen die het lichaam dat door God
geschapen is, niet van belang achten. Zonder meer is het lichaam door de zondeval
aangetast. Toch leert Paulus dat het lichaam van de gelovige een tempel is van de Heilige
Geest. Het lichaam zijn de leden van Christus, zo leert Paulus (1 Kor. 6:15). Paulus zegt ook
dat het verderfelijke lichaam gezaaid wordt en dat er een onverderfelijk lichaam opstaat
(1 Kor. 15:53). Er staat geen geheel nieuw lichaam op. Het oude wordt gezaaid. Er staat een
vernieuwd lichaam op. De Schrift leert dus de wederopstanding van ons eigen vlees. Zo zegt
Paulus: ‘Die Christus uit de doden heeft opgewekt, zal ook uw sterfelijke lichaam levend
maken’( Rom. 8:11). Dat het lichaam er wel toe doet, blijkt ook uit het feit dat Abraham, de
vader van de gelovigen, zijn geliefde huisvrouw met grote zorg begroef (Gen. 23:4).
9-12. Maar hoe zit het met de goddelozen? Zullen zij ook opstaan? Ook dit leert de Schrift
duidelijk. Zonder meer is Christus gekomen als de Opstanding en het Leven (Joh. 11:25). Hij
is er voor de gelovigen. De vraag rijst hoe het dan zit met de goddelozen. Zij die niet in Jezus
geloofd hebben, zullen zij delen in de weldaad van Christus’ opstanding? We moeten
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vasthouden dat er een tweeërlei opstanding is. Die van de gelovigen tot eeuwige
heerlijkheid en die van de goddelozen tot eeuwig afgrijzen. De gelovigen zullen opstaan net
als Christus, Hun Hoofd, met een verheerlijkt lichaam. De goddelozen zullen opstaan in een
afgrijselijk lichaam (Daniël 12:2). Zij zullen gepijnigd worden in het eeuwige vuur en altijd
wenen (Mat. 8:12 en 22:13, Jes. 66:24).
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Het vierde boek.
Over de uitwendige (hulp)middelen waardoor God ons tot de gemeenschap
van Christus nodigt en daarin houdt.

Hoofdstuk 1. Van de ware kerk, waar wij de eenheid mee moeten bewaren, daar zij de
moeder is van allen die God vrezen.
1. Vanwege onze traagheid en onwetendheid hebben wij hulpmiddelen nodig waardoor in
ons het geloof gewerkt en vermeerderd wordt. Om die reden heeft God de ambten
ingesteld. Door middel van het ambt van Herder en Leraar (Ef. 4:11) onderwijst Hij de Zijnen.
Bovendien heeft Hij de sacramenten ingesteld om daarmee ons geloof te voeden. Langs
deze weg en via deze hulpmiddelen wil Hij ons, die vanuit onszelf ver van Hem verwijderd
zijn, nabij Hem brengen. We willen het eerste hebben over de Kerk en haar regering.
2. Het artikel van de belijdenis van het geloof zegt dat wij geloven dat er één Kerk is. Wij
geloven dus niet in de kerk. Geloven doen we in God. Wij stellen ons vertrouwen op God, en
de Kerk is daarbij een belangrijk middel om dat vertrouwen te wekken en te onderhouden.
We moeten de Kerk niet slechts uiterlijk bekijken. Het gaat om de echte Kerk, de gelovigen
en uitverkorenen van eeuwigheid. God weet alleen wie de Zijnen zijn (2 Tim. 2:19). Deze
Kerk is algemeen of katholiek. Zij behoort in haar geheel Christus toe. Deze Kerk is dan ook in
wezen ongedeeld. Men heeft hetzelfde geloof, dezelfde liefde en hoop. Ook wordt men
door dezelfde Geest van God geleid en heeft men gemeenschap met God en Christus.
3-4. Tegelijkertijd mogen we niet voorbijgaan aan de Kerk in haar uiterlijke vorm. Deze
moeten we ook achting bewijzen. Er voltrekt zich in deze uiterlijke Kerk een verborgen
verkiezing, de onzichtbare Kerk, maar daar is ook de meer zichtbare gemeenschap van de
heiligen. Deze gemeenschap van de heiligen vormt de kern van de Kerk en maakt haar tot
Kerk. Deze gemeenschap van de heiligen ligt vast in God verkiezende liefde. Christus is het
Hoofd en de heiligen zijn Zijn leden.
Wij hebben ons voorgenomen om ons bezig te houden met de zichtbare Kerk. Haar erenaam
is Moeder. Als Moeder voedt zij ons op en leert zij ons. In haar schoot vinden wij de
vergeving van de zonde.
5. God kan Zijn gemeente in één keer volmaakt maken als Hij dat zou willen. Toch wil Hij ons
als gelovigen tot de volledige kennis laten komen via de ambten in de Kerk. ‘En Dezelfde
heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking van de heiligen, tot het
werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus’ (Ef. 4:11-12). Via de
uitwendige middelen wil God het geloof in de harten werken: ‘Zo is dan het geloof uit het
gehoor, en het gehoor door het Woord van God’ (Rom. 10:17). Hoogmoedig is het om de
onderlinge diensten te verzuimen, daar men meent genoeg te hebben als men zelf de Schrift
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onderzoekt. Helaas zijn er ook afvalligen die proberen de schapen uit de stal te verdrijven
met hun opvattingen over de Kerk.
6. Wij stellen dat dienaars van het Woord in de prediking in het hart van de hoorders
indringen wanneer zij het Woord van God verkondigen. Op dit punt is men het niet met ons
eens. Kunnen sterfelijke mensen dit bewerkstelligen? zo stellen zij. Wij stellen dat God Zijn
dienaars gebruikt. Paulus roemt om die reden dat Hij de gelovigen door het woord van God
heeft geteeld (1 Kor. 4:6) en dat zij een zegel zijn van zijn apostelschap (1 Kor.4:15). Paulus
merkt daarbij wel op dat hij die plant en hij die natmaakt niets is. Het is God die de groei en
wasdom geeft (1 Kor. 3:7). Het Evangelie is dan ook niet slechts in woorden, maar in kracht
(1 Kor. 2:4).
7-10. God heeft Zijn Kerk een aantal kentekenen meegegeven waaraan wij haar kunnen
herkennen. In Zijn Kerk wordt het Woord recht gepredikt en worden de sacramenten
bediend volgens de instelling van Christus. De Kerk die dit in ere houdt, dienen wij te houden
als zijnde de Kerk van Christus. Op deze wijze houden wij de eenheid van de Algemene Kerk
vast, die duivelse geesten altijd trachten te verscheuren. Deze Kerk, waar de rechte
prediking is naar Gods Woord en de sacramenten bediend worden naar de instelling van
Christus, zal vrucht dragen door de zegen van God. Met deze Kerk moeten wij gemeenschap
hebben. Wie deze Kerk niet erkent, erkent Gods gezag niet. Deze Kerk wordt een pilaar van
Zijn waarheid en Zijn huis genoemd (1 Tim. 3:15).
11. De satan probeert de Kerk van God te vernietigen. Dit doet hij op allerlei manieren.
Soms doet hij dat door de kentekenen van de ware Kerk weg te nemen. Men weet dan niet
meer het onderscheid tussen de ware Kerk en de valse Kerk. Satan heeft het klaargespeeld
door gedurende eeuwen de zuivere woordverkondiging weg te nemen. Thans probeert satan
dat weer. Op deze wijze tracht hij de Kerk krachteloos te maken.
12. We mogen de Kerk natuurlijk niet zomaar opgegeven als we daar wat gebreken in de
leer aantreffen. Er zijn zaken die onopgeefbaar zijn, waarin we niet kunnen en mogen
verschillen. Bijvoorbeeld dat Christus God en Gods Zoon is en dat onze zaligheid gelegen is in
Gods barmhartigheid. Natuurlijk wil ik niet de dwalingen in bescherming nemen. Maar ik zeg
dit om te voorkomen dat we om allerlei kleine verschillen in de leer de kerk zouden verlaten.
13-14 Wat betreft de onvolmaaktheid van het leven moeten we nog wat meer geduld met
de Kerk hebben en niet streven naar een gemeente zonder vlek of rimpel, zoals de Katharen
en Donatisten destijds deden. Op de akker van de Kerk komt men behalve het ware zaad ook
het zaad dat satan er tussen strooit, tegen (Mat. 13:24-30). In de gelijkenis van het zaad
verklaart Jezus dat de Kerk tot aan de oordeelsdag zwanger zal blijven van allerlei kwaad.
Ook Paulus deelt dit gevoelen van Jezus, want welk een kwaad bestraft hij niet in zijn brieven
aan de gemeente van Korinthe. Toch bleef hij deze gemeente zien als een gemeente van
Christus. Ja, zelfs als een vergadering van heiligen (1 Kor. 1:2). Hij mocht namelijk weten dat
tussen het verkeerde zaad zich ook het ware zaad bevond.
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15. Natuurlijk is het een schande als zwijnen en honden een plaats hebben in de gemeente
onder de kinderen van God. Nog erger is het dat hierdoor het lichaam van Christus wordt
besmet. Als het goed is duldt de Kerk zulke boosdoeners niet in haar schoot en zeker niet
aan de heilige maaltijd. Toch kunnen de herders uit zwakte zulke uitbrekende zondaars
weleens toelaten in het gezelschap van de heiligen. Zonder meer is dit een gebrek, en Paulus
wijst de gemeente van Korinthe hierop. Maar moeten de heiligen dan de Kerk schuwen en
niet deelnemen aan de heilige maaltijd? Paulus zegt dat een ieder zichzelf moet beproeven
en niet een ander ( 1Kor. 11:28). Avondmaalgangers moeten dus zichzelf bezien of zij zelf
onwaardig eten en drinken aan de heilige maaltijd.
16. Augustinus stelt dat er in de Kerk de verdraagzaamheid moet zijn. De tucht moet dan
ook doordrenkt zijn van de onderlinge liefde. Alleen op die manier is de tucht een
geneesmiddel om de zondaars weer terug te brengen op de weg van het heil. Tucht mag niet
plaats vinden uit haat tegen de misstappen van anderen. De Godvruchtigen moeten namelijk
door hun barmhartigheid de Kerk verbeteren zoveel als in hun vermogen ligt en de gebreken
geduldig dragen totdat de dag aanbreekt en de schaduwen verdwijnen zullen.
17-19. De Kerk wordt niet tevergeefs heilig genoemd. Wel moeten we erop letten hoe deze
heiligheid is. Vatten we het op in volmaakte zin, dan zal er geen Kerk zijn die daar aan
voldoet. De heiligheid is namelijk ten dele. Zonder meer is de Kerk rein in Christus (Ef. 5:25).
Toch zien we hoe onder de oude bedeling de Kerk soms geheel verdorven leek. Ontzettend
zijn de beschrijvingen van profeten zoals Jesaja, Jeremia en Habakuk van de Kerk in
Jeruzalem. De kerkvader Cyprianus merkt op dat, hoewel er veel onreine vaten in de Kerk
zijn, wij toch geen reden hebben die te verlaten. Wij moeten echter trachten om een goud of
zilver vat te wezen.
20-22. Hun hoogmoed overschrijdt alle perken, daar zij de Kerk niet erkennen bij de minste
of geringste vlek of rimpel. Ik beken dat men in het aandringen op de volmaaktheid niet
traag of koud mag zijn. Toch blijven er in de heiligen altijd zonden over waarvoor Jezus hen
voorhoudt dat zij dagelijks bidden moeten: ‘Vergeef ons, onze schulden.’ God vergeeft dus
Zijn Kerk telkens weer. Dat ziet erop dat God geduld heeft met Zijn Kerk. Hij weet van de
overblijfselen van hun zonde.
23. Hoe erg is het dat er zijn die menen dat Gods Kerk eens en voor altijd heilig is door de
vergeving van de zonde. Wie daarna zondigt, valt onverbiddelijk onder Gods oordeel, stellen
thans de Wederdopers. God kent echter de zwakheid van Zijn kinderen en biedt hen keer op
keer Zijn vergeving aan. Zij echter willen de Kerk , die zo zwak is in zichzelf, door hun leer
van de eenmalige vergeving beroven van deze heerlijke troostleer.
24. Als we kijken naar het begin van de Kerk bij de aartsvaders, wat komen we dan niet
tegen. De zonen van Jakob wilden hun broeder Jozef doden. Door vermaningen van Juda,
die hen op wat mildere gedachte bracht, hebben zij hem verkocht. Wat dacht u van de
wreedheid van Simeon en Levi? Even verder in de Schrift lezen we van de zonde van David,
de man naar Gods hart.
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25-29. Ook de Profeten laten zien hoe zondig en verdorven de Kerk in die dagen was.
Ondanks al deze zonden zegt de HEERE bij monde van Jeremia: ‘Keer terug, gij afkerige
kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen’ (Jer. 3:14a).
Hieruit blijkt dat er altijd weer een weg terug is voor weglopers. Zeker met de komst van
Christus, het toonbeeld van Gods genade is de weg tot vergeving blijvend geopend voor hen
die telkens weer in de zonde vallen. Ja, alleen voor lichtere zonden, zeggen zij. Maar hoe zat
het dan met David? Waren zijn zonden niet zwaar toen hij overspel pleegde en moord
beging? Toch heeft de HEERE ook deze zonden vergeven. Natuurlijk hebben de oude
schrijvers gewaarschuwd voor zware zonde. Maar die gestrengheid mag niet zo zijn dat men
door droefheid wordt verslonden. Er is een weg terug.
Hoofdstuk 2. Vergelijking van de ware en valse kerk.
1-2. We hebben gezien wat de kenmerken zijn van de ware Kerk. Ook hebben we gesteld dat
deze Kerk desondanks gebreken kan hebben en dat de bediening door deze kleine gebreken
niet kan worden verbroken. Een Kerk echter waar de grondslagen van de leer omgekeerd
zijn en de sacramenten niet juist bediend worden, is de naam van Kerk niet waard. De Kerk
wordt namelijk gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten (Ef. 2:20). De Kerk
van de Paus heeft echter het zuivere licht van de Schrift uitgeblust. De bediening van het
Woord is daar vervangen voor een eigen leugenleer.
3. De Kerk van de paus beroemt zich erop de Kerk van Christus te zijn. Het is echter een Kerk
vol afgoderij. Jeremia streed tegen de waan van Joden, die zeiden: ‘De tempel van de Heere
is deze’ (Jeremia 7:4). Deze tempel was echter vol afgoderij, en om die reden erkende de
profeet deze tempeldienst niet. We lezen in het boek Ezechiël hoe de heerlijkheid van God
deze tempel verlaat vanwege de zonde en dwaalleer (Ez. 10:19).
4-8. Het kenmerk van de ware Kerk is dat men luistert naar de stem van de goede Herder
(Joh. 10:14). De roomse Kerk echter is een vijand van Christus. Men luistert niet naar Zijn
stem. Daarom mogen we stellen dat een Kerk die buiten de grondslag van het woord van
Christus bijeenkomt, niet de ware Kerk is, maar een samenkomst van goddelozen. Ook de
vroege kerkvader Cyprianus stelt dat Christus de Opziener van de Kerk is. Hij stelt dat
ketterijen ontstaan omdat met niet terugkeert tot de oorsprong van de waarheid, Gods
Woord, en tot het Hoofd, Christus. We mogen de naam van de Kerk niet opdragen aan een
vergadering waarin het woord van de HEERE openlijk en straffeloos met voeten getreden
wordt.
9-12. De Kerk van pausgezinden ontkent haar diepe verval. Toch kan men geen dienst bij hen
bijwonen zonder besmet te worden met de openbare afgoderij. Natuurlijk willen wij er niet
over twisten of er in de Kerk van de pausgezinden nog gemeenten zijn. Wij twisten alleen
over de Kerk als geheel of deze een ware en wettige Kerk is. Daniël (Dan. 9:27) en Paulus
hebben voorzegd (2 Thess. 2:4) dat de antichrist in de tempel zal zitten. Wij stellen dat de
Paus als aanvoerder van zijn goddeloze rijk zit in de tempel van God. In deze Kerk ligt
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Christus half begraven, is het Evangelie verduisterd, is de Godzaligheid verdreven en is de
dienst van God bijna vernietigd. Alles is er zo verward dat haar gedaante veel meer Babel
(verwarring) is dan de heilige stad van God.
Hoofdstuk 3. Over de leraren en dienaren van de Kerk. Hun verkiezing en ambt.
1-4. God heeft het gewild te spreken door middel van mensen. Niet om hen te eren maar
opdat zij Zijn mond zouden zijn. Daarbij heeft Hij aan mensen allerlei gaven gegeven om Zijn
gemeente op te bouwen in het zaligmakende geloof. God brengt de waardigheid van de
ambten in de Schrift duidelijk naar voren. Zo zegt Hij door de profeet dat de voeten van hen
die het Evangelie verkondigen, heerlijk zijn (Jes. 52:7). Hij noemt de apostelen ‘het licht van
de wereld’ en ‘het zout van de aarde’ (Mat. 5:13, 14). We brengen de Kerk schade toe als we
menen zonder de ambten te kunnen. Er zijn allerlei ambten (Ef. 4:11). Die van apostel. Aan
hen was de taak toevertrouwd aan alle volkeren het Evangelie te verkondigen (Mark. 16:15).
Die van de profeten. Dit waren uitleggers van de Goddelijke wil en zij die bekend waren met
een bijzondere openbaring. De evangelisten waren zij die de apostelen bijstonden, zoals
Lukas, Titus en Timotheüs. Deze drie bedieningen waren tijdelijk van aard om gemeenten te
vestigen, maar de begrippen herder en leraar omvatten het blijvende in de Kerk. Deze
ambten horen dus in onze Kerk thuis. De leraren leggen alleen het Woord uit en de herders
bedienen het Woord en de sacramenten.
5-6. Onze leraars, of beter gezegd onze docenten in de theologie, lijken op de profeten en
onze herders die het woord bedienen, lijken op de apostelen. Van de twaalf apostelen die
Jezus verkoren heeft, lezen we dat ze het Evangelie aan heel de wereld bekend moesten
maken. Ook moesten zij dopen. Dit ziet op het bedienen van de sacramenten. Het werk van
de herders is een belangrijk werk, daar het gaat om het heil van mensen op weg naar de
eeuwigheid. Het moet in getrouwheid geschieden. Op alle herders past daarom hetgeen de
apostel Paulus van zichzelf zegt: ‘Wee mij indien ik het Evangelie niet verkondig, dewijl de
uideling daarvan mij is toevertrouwd’ (1 Kor. 9:16).
7-11. We lezen (Hand. 14:23) dat Paulus en Barnabas in al de gemeenten van Lystre,
Antiochië en Ikonië ouderlingen hebben aangesteld. Ook beveelt Paulus aan Titus dat hij in
elke stad ouderlingen zou aanstellen (Tit. 1:5). Paulus voegt er bij Titus aan toe dat een
opziener onberispelijk moet zijn (Tit. 1:5 en 7). Hij doelt hier op de ouderlingen. In
Handelingen (20:17 en 28) lezen we dat Paulus de ouderlingen van de gemeente van Efeze
bijeenroept en dat hij hen in zijn toespraak opzieners noemt. Hieruit blijkt de regeertaak van
de ouderlingen. Zij zijn opzieners en hebben het toezicht over de gemeente. De verzorging
van de armen word aanbevolen door de diakenen. Over hun aanstelling lezen we in
Handelingen 6. Zij zorgen voor de bediening van de armen.
12. Wie men als opziener moet kiezen, kan men opmaken uit de brieven van Paulus (Tit. 1:7
en Tim. 3:1). De hoofdzaak komt hierop neer dat men diegenen moet verkiezen die gezond
zijn in de leer en een heilige levenswandel hebben. Men mag niet iemand de handen
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opleggen die niet voldoet aan dit beeld (1 Tim. 5:22). Om tot de juiste kandidaten te komen
moet er voorafgaande aan de stemming gebeden worden (Hand. 5:22).
13-16. De apostelen werden geroepen door God, maar dit gaat om een bijzonder ambt. De
verkiezing van de opzieners echter werd gedaan door de mensen, en toch ging het om een
wettige roeping. Sommigen denken dat dit gebeurde door de ambtsdragers zelf. Dit valt te
betwijfelen. Het is waar dat Paulus beveelt dat Titus en Timotheüs ouderlingen moeten
aanstellen (Titus 1:5 en 1 Tim. 5:22), maar de manier waarop dit gaat kan men lezen bij
Lukas. Zo vermeldt Lukas in Handelingen dat de ouderlingen aangesteld werden door de
gemeenteleden. Dit deden zij door het opsteken van de handen (Hand. 14:23). Op gelijke
wijze dienen de diakenen aangesteld te worden. De kerkvader Cyprianus merkt op dat men
een ambtsdrager alleen mag aanstellen met goedkeuring en toestemming van het volk. De
bevestiging van de ambtsdragers vond plaats door het opleggen van de handen door de
apostelen. Op deze wijze bewandelde men het aloude pad van de aartsvaders. Zo zegende
Jakob zijn zonen door zijn handen op hun hoofden te leggen.
Hoofdstuk 4. Van de toestand van de oude kerk en de manier van regeren voor de tijd van
het pausdom.
1-4. In een stad hadden de ouderlingen in de kerken het leerambt, maar elke stad had een
bisschop. Toch stond deze bisschop in eer en waarde niet op zo’n wijze boven de anderen,
dat men heerschappij kon voeren. Zo schreef de vroege kerkvader Hiëronymus in een
commentaar op de brief aan Titus: ‘Een ouderling is hetzelfde als een bisschop.’ Ook stelde
hij dat er van oude tijden af aan altijd één uit het midden van de ouderlingen werd
aangesteld tot bisschop in de steden. Uit deze bisschoppen werden later weer
opperbisschoppen gekozen. Dit deed men met het oog op de kerkvergaderingen. Deze
opperbisschoppen werden patriarchen genoemd en zij werden afgevaardigd naar de grote
kerkvergaderingen. Zo waren de patriarchen vertegenwoordigd tijden de grote
kerkvergadering in Nicea. Sommigen hebben deze vorm van kerkregering gezien als
hiërarchie, maar deze benaming is niet correct. Er was geen sprake van enige voorrang van
bepaalde ambten. Wel een onderlinge verdeling van taken. De ouden wilden namelijk een
kerkregering naar Gods Woord en meenden dat dit de juiste was.
5-8. De diakenen ontvingen dagelijks de liefdegaven van de gelovigen om uit te delen aan de
armen. Dit verliep via de bisschop. Ook benoemde men opperdiakenen omdat de overvloed
aan middelen vroeg om een nauwkeurig beheer. Men zorgde dus goed voor de armen. Ook
kregen ouderlingen wat geld als men veel werk deed in de gemeente en daardoor niet in
staat was om zichzelf te onderhouden. Echter, zij leefden sober en gaven het goede
voorbeeld door niet in pracht en praal te leven. Om het geheel beter te laten verlopen,
werden de inkomsten van de kerk in vier delen verdeeld. Een deel werd gegeven aan de
kerkdienaren en een deel aan de armen. Ook werd er een deel gegeven aan het kerkgebouw
en er was een deel bestemd voor de vreemdelingen.

117

Toen de kerk rijker werd, hield men nog steeds de armen in het oog. De kerkvader
Ambrosius merkt op dat de kerk niet het goud bezit om het te bewaren, maar om het uit te
delen aan de armen.
9. De kerk leidde jongemannen op in de geestelijke krijgsdienst. Dit opdat zij later niet als
onervaren nieuwelingen hun werk zouden doen. Alleen zij die door deze beginselen werden
geoefend, werden clerici of erfgenamen genoemd. Overigens is dit een foute benaming daar
heel de kerk het erfdeel is van de Heere (1 Petr. 5:3) en niet alleen de ambtsdragers. Toch
was dit een heilige instelling. Jongeren kregen al vroeg allerlei taken in de kerk. Zo openden
zij de deuren of hielpen de bisschop in zijn huis. Overigens waren dit geen ambten.
10-15. Bisschoppen en andere ambten werden benoemd met instemming van het volk. Wel
waren de regels wat strenger dan de Schrift vordert. Zo mochten zij niet trouwen. In de
steden Rome en Constantinopel, waar de zetels van de keizers waren, werden bisschoppen
benoemd met instemming van de keizer. De oplegging van de handen waardoor dienaren
geordend werden, geschiedde door de bisschoppen van die desbetreffende landstreek en de
bisschop van de hoofdstad van die landstreek. Toen het gezag van de Roomse stoel begon
toe te nemen, is er een nog slechtere gewoonte ontstaan. Bisschoppen kwamen van heinde
en ver om hun wijding in Rome te halen.
Hoofdstuk 5. De oude kerkregering is door het pausdom vernietigd.
1. Met de kwaliteit van de bisschoppen is het treurig gesteld. Zo verkiezen zij
rechtsgeleerden die meer verstand hebben van pleiten voor de rechtbank dan van het
prediken voor de gemeente. Dit betekent dat de laatste honderd jaren nauwelijks een op de
honderd van de verkozen bisschoppen iets van de heilige leer verstond. Op het punt van het
leven van de bisschoppen is het nog erger. Wie geen dronkaard is geweest, was een
hoereerder.
2-3. Ook heeft men het recht dat het volk bij het verkiezen van de ambten had, geheel
weggenomen. De gehele macht is tot de Kanonieken overgebracht. De oude kerkvader
Cyprianus stelde dat een bisschop gekozen dient te worden met bewilliging van het volk.
Paus Leo echter stelt dat dit een geweldig opdringen is en dat er geen reden voor is om dit te
doen. Men stelt dat het verderf van het volk de reden is dat de macht om bisschoppen aan
te stellen nu bij weinigen ligt. Laat dit zo zijn, maar het geneesmiddel dat men nu hanteert, is
erger dan de kwaal. De Kanonieken nemen ook een loopje met de voorgeschreven regels.
Bisdommen zijn beloningen geworden van overspelers en hoereerders. Gods Woord zegt
duidelijk dat een Opziener onberispelijk moet zijn en bekwaam om te onderwijzen (1 Tim.
3:2). Het onderzoek dat men doet naar dit soort zaken is uiterst schraal. Het is niet anders
dan een schijnvertoning.
4-19. Zij stellen allerlei losse ambten in. Zo moeten diakenen de drinkbeker aanreiken bij de
mis, terwijl de kerkvergadering van Chalcedon bepaald heeft dat men geen losse ordeningen
zou instellen, maar ambten met een duidelijk taak. Dit om de leden van de kerk niet op te
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zadelen met onnodige kosten. De taak van een ouderling is het regeren van de kerk en die
van een diaken is het uitdelen van de liefdegaven aan de armen. De diakenen hebben zij
gemaakt tot hulpjes van de priesters en het vormt een mooie opstap tot het priesterambt.
Het is geen ambt op zich meer. Men kan stellen dat men door het veranderen van heel de
kerkregering de zorg voor de armen en de prediking van Gods Woord als een al te zware last
van zich af heeft weten te werpen. Zo hebben zij in plaats van de zorg voor de armen hun
gebouwen overdadig rijk versierd. Zij beroepen zich voor deze buitensporigheid op de
Bijbel,waar staat dat de volkeren zullen komen met geschenken (Ps. 72:10). Echter, zij
verstaan de profeten niet die deze aardse beelden gebruiken om de heerlijkheid van de kerk
in geestelijk opzicht aan te geven. De koningen geven zich geestelijk gezien over aan God. Dit
wordt verwoord in aardse beelden. Zij geven Hem de lof en eer.
Daarnaast trekken zij nog inkomen uit de vele landerijen die in hun bezit zijn gekomen en ze
leven overdadig.
Hoofdstuk 6. Over de oppermacht van de Roomse stoel.
1-3. Zij menen dat de kerk een verlamd lichaam is zonder de roomse stoel als hoofd. Wij
willen onderzoeken of dit is naar de leer van de Schrift is. Zij beroepen zich op het Oude
Testament, waar de Hogepriester de belangrijkste man was. Zo zou ook nu de kerk een
belangrijke man hebben als leider, namelijk de paus. Toch is dit niet aannemelijk, daar Jezus
de grote Hogepriester is van Zijn kerk volgens de Schrift. Zij zeggen dat Jezus tegen Petrus
zei: ‘Weid mijn schapen’ (Joh. 21:15). Maar Petrus geeft deze taak die hij ontvangen heeft
van Zijn Heere, door aan alle ouderlingen als hij stelt dat zij de gemeente moeten weiden
(1 Petr. 5:2).
4-6. Zij verdraaien de plaatsen van binden en ontbinden. Deze bekenden woorden, door
Jezus gezegd tegen Petrus, zien op de prediking van het Evangelie. Dit is de sleutel waarmee
het koninkrijk van God geopend en gesloten wordt. Deze prediking is niet alleen aan Petrus
voorbehouden, maar ook aan de andere apostelen. Zo zegt Cyprianus dat Jezus aan één
mens de sleutelen gegeven heeft om daardoor de eenheid van hen allen aan te duiden. De
andere apostelen hadden dezelfde macht en eer, stelt de kerkvader Cyprianus. Ook is Petrus
niet de Petra (rots) waarop de gemeente gebouwd wordt, zoals men Mat. 16:18 wenst uit te
leggen. Deze Petra (rots) is Jezus zelf. Paulus zegt namelijk dat Jezus de Hoeksteen is waarop
de gemeente gebouwd wordt en Die de gemeente haar kracht geeft (Ef. 2:20). Elders noemt
Paulus Christus het enige fundament van de Kerk (1 Kor. 3:11).
7-11. Wie het leven van Petrus onder de twaalf apostelen bekijkt, moet tot de conclusie
komen dat Petrus slechts één van de twaalf apostelen was. Hij neemt op de vergaderingen
wel het woord, maar nergens kan men lezen dat hij het hoogste gezag heeft. In de brief aan
de Galaten neemt Paulus alle twijfel weg. Duidelijk laat Paulus zien in de eerste twee
hoofdstukken van deze brief dat hij net als Petrus een apostel is en dat zijn gezag gelijk is aan
dat van Petrus. Alleen verschilde het werkterrein. Paulus werd als apostel gezonden naar de
heidenen en Petrus naar de Joden.
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Overigens, gesteld dat Petrus inderdaad het hoofd was over de twaalf apostelen, dan is dat
nog heel wat anders dan dat één mens het hoofd is over honderd duizend mensen. Kan het
bestuur bij zoveel mensen op de schouders rusten van één mens? Natuurlijk heeft de kerk
wereldwijd één Hoofd, maar dit is Christus. Onder Hem zijn wij allen verenigd. In de Schrift
wordt Hij het Hoofd van het lichaam der Kerk genoemd. Vanuit dit Hoofd worden de leden
bediend. Wij vinden nergens Petrus beschreven als hoofd van de Kerk. Natuurlijk zegt men
dat Petrus te Rome heeft geleefd en dat daarom de stoel van de Bisshop van de gehele kerk
daar dient te staan. Maar Jezus, leefde Hij niet te Jeruzalem en overtreft Hij Petrus niet vele
malen?

12-17. Eerst zou Antiochië de opperbisschopszetel hebben gehad, maar toen Petrus later
vertrok naar Rome verkreeg Rome deze zetel, zo stellen zij. Maar waarom heeft Antiochië de
tweede plaats dan niet behouden? Alexandrië werd later voornamer dan Antiochië. Gold de
oud zetelplaats van Petrus in Antiochië niet meer? In Galaten 2:9 stelt Paulus dat er drie
pilaren waren, namelijk Jakobus, Petrus en Johannes. Dit zou betekenen dat er tenminste
drie belangrijke bisschopplaatsen zouden moeten zijn, namelijk Jeruzalem waar Jakobus
apostel was en Efeze waar Johannes apostel was, naast het Rome van Petrus. Toch hebben
Jeruzalem en Efeze nooit een beduidende plaats gehad in de kerk zoals Rome. Ook de
overlevering hoe Petrus in Rome terecht is gekomen, acht ik nogal twijfelachtig. Echter de
kern van de zaak is dat Christus het Hoofd van de Kerk is. Hij is de Opperbisschop. Deze
gedachte kan men lezen bij de kerkvaders van de Oude Kerk (bijv. bij Cyprianus). De oude
kerkvaders kenden geen aards hoofd van de Kerk.
Hoofdstuk 7. Over het ontstaan en de ontaarding van het pausdom van Rome.
1. Het primaat van de pauselijke stoel kan men niet vinden in de oudheid. Wel is er het
besluit van het concilie van Nicea, waar de bisschop van Rome de eerste plaats wordt
toegekend onder de patriarchen. Toch is hij geen hoofd van allen, maar heeft men hem
slechts tot een van de voornaamste gemaakt. In het tweede concilie van Efeze was de
patriarch van Alexandrië de voorzitter. Men kan zeggen dat dit geen wettig concilie was.
Echter de afgevaardigden van de Roomse Kerk destijds zagen dit concilie als heilig en wettig.
2-4. Op het concilie van Chalcedon was de bisschop van Rome voorzitter en nam hij de
eerste plaats in. Dit was niet vanwege de stoel van Rome, maar omdat deze kerkelijke
vergadering in hem een goed leider zag. De kerk had dus geen aards hoofd. Dit blijkt ook uit
het feit dat het concilie van Carthago het niet toestond dat iemand de eerste bisschop zou
zijn. Men wist niet van een Roomse stoel of een kerkhoofd op aarde en wilde daar ook niet
van weten. Wel dreigde dit ambt te ontstaan, want ten tijde van bisschop Gregorius van
Rome was er een twist over de titel ‘algemeen bisschop’. Deze twist kwam door de eerzucht
van de bisschop van Constantinopel, Johannes genaamd. Hij wilde zich tot een algemeen
bisschop opwerpen. Gregorius, bisschop van Rome, stelde dat de benaming ‘algemeen
bisschop’ heiligheidschennis is. Deze naam is, zo stelde hij, de voorbode van de antichrist.
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5-30. We komen nu tot de rechtsmacht die Rome beweert te hebben over alle kerken.
Hierover zijn overigens grote twisten geweest in de oude kerk. Het ontstaan van deze macht
is om die reden langzamerhand ontstaan doordat de kerk van Rome de macht naar zich toe
wist te trekken. De kerkelijke macht van Rome was in vier zaken begrepen. Rome zorgde
namelijk voor de ordening van de bisschoppen. Bisschoppen werden eerst gewijd in de
hoofdstad van hun gebied, maar Rome wist deze wijding naar zich toe te trekken. Ten
tweede kon alleen Rome concilies bijeenroepen. Rome kreeg ook de rechtsmacht in handen.
Tot slot beschikte zij ook over het censuur. Dit alles zorgde ervoor dat men de bisschop van
Rome steeds meer ging zien als het hoofd van de kerk en de algemene bisschop van heel de
kerk op aarde. Dit heeft geweldige gevolgen. Zo zijn synoden krachteloos, daar zij niet
gehouden zijn in de tegenwoordigheid van de paus.
Hoofdstuk 8. Over de macht van de Kerk ten aanzien van de leer van het geloof.
1. We gaan het nu hebben over de macht van de Kerk. Het gaat hier alleen over de
geestelijke macht van de Kerk. Deze macht dient tot opbouw van de gemeente en niet tot
afbreuk (2 Kor. 10:8 en 13:10). Zij die deze macht bezitten, zijn niet meer dan dienaars van
Christus. Er is daarom een grens aan de kerkelijke macht. De grens is dat men moet
luisteren naar Christus: ‘Hoort Hem’ (Mat. 17:5).
2-3. In de Schrift lezen we van priesters, profeten en apostelen. Deze allen hebben hun
ambt ten dienste van de bediening van het Woord verkregen. Zo lezen we van de priesters
dat ze gezanten zijn van de Heere en met hun lippen onderwijzen zij het woord van God
(Mal. 2:4 en 6). Van de profeten lezen we hetzelfde. Ezechiël (3:17) moest alleen het woord
van God doorgeven en Jesaja (6:5) zei dat hij zelf onrein van lippen was. Zouden de profeten
met de eigen woorden gesproken hebben, dan zouden de woorden onrein zijn maar zij
mochten spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. God legde hen de woorden in
hun mond.
4-8. De apostelen krijgen in de Schrift voortreffelijke eretitels zoals ‘het licht van de wereld’
en ‘het zout van de aarde’ (Mat. 5:13). Men moet hen horen evenals Christus zelf gehoord
moet worden (Luk. 10:16). Toch spreken de apostelen niet met hun eigen woorden. Jezus
beveelt hen heen te gaan om alle volkeren onderwijs te geven in alles wat Hij hun geboden
heeft (Mat. 28:19). Niemand heeft namelijk de Vader gezien dan de Zoon, stelt Jezus (Mat.
11:27). De heiligen hebben dan ook alleen in de Zoon een spiegel waarin zij God kunnen
zien. Deze spiegel is steeds helderder geworden. Bij de aartsvaders betrof het verborgen
openbaringen. Daarna sprak God door Mozes en de profeten, maar ten laatste heeft God
op zeer heldere wijze gesproken door Zijn Zoon (Hebr. 1:1). Daarom geldt wat de Vader van
Zijn Zoon gezegd heeft voor de Kerk van alle tijden en plaatsen, namelijk: ‘Hoort Hem.’ Het
woord van de apostelen en de wet en de profeten moet dan ook de leidraad zijn van de
Kerk. Zij hebben Gods Woord door gegeven en het uit Zijn mond gehoord.
9. Petrus stemt hiermee in als hij zegt: ‘Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden
van God spreekt’ (1 Petr. 4:11). Hieruit leren we dat menselijk vernuft geweerd dient te
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worden in de vergadering van de gelovigen. Alleen het Woord van God dient centraal te
staan. We besluiten daarom dat het de getrouwe dienaren niet geoorloofd is een nieuw
leerstuk naar voren te brengen.
Paulus neemt alle twijfel weg als hij zegt dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor uit
het Woord van God (Rom. 10:17).
10-12. Zij zeggen dat de concilies onmiddellijk door de Heilige Geest geregeerd worden.
Daarom kan men niet dwalen, maar ondertussen smeedt men naar eigen inzichten allerlei
leerstukken en verachten zij Gods Woord.
Laten we ook eens kijken welke bewijsstukken zij aanvoeren voor het absolute gezag van de
concilies. Zij zeggen dat God de Kerk leidt in alle waarheid en dat Hij met hen is (Mat. 28:20).
Ook zou de Kerk zijn zonder vlek en rimpel (Ef. 5:26). We moeten hier echter letten op
hetgeen Christus zal volvoeren. De Kerk moet nog dagelijks gezuiverd en gereinigd worden.
Zij kan niet op haar eigen kompas varen. In de rechtvaardigmaking zijn alle vlekken
weggedaan, maar in de dagelijkse levenswandel moet dit telkens opnieuw gebeuren.
Daarom is zij aangewezen op Gods Woord.
13. Het probleem is dat zij het gezag van de Kerk stellen buiten het Woord van God om.
Christus is en blijft door Zijn Woord de Leermeester van de Kerk. De Geest leidt de Kerk in
alle waarheid, maar deze waarheid is niet los van Gods Woord verkrijgbaar. Hier heeft de
Kerkvader Chrysostomus eveneens op gewezen als hij zegt: ‘Velen roemen in de Heilige
Geest, maar daar zij hun eigen woorden spreken, schrijven zij dit ten onrechte toe aan de
Heilige Geest.’ Zij menen dat de Kerk de Schrift moet aanvullen alsof de Schrift gebrekkig is
en de hulp van de Kerk nodig heeft. Dat gezag heeft de Kerk niet, wel heeft de Kerk gezag in
haar spreken en moet men naar haar luisteren. Mits hetgeen zij spreekt, opkomt uit de
Heilige Schrift.
Hoofdstuk 9. Over het gezag van de kerkvergaderingen (concilies).
1-2. Christus is de eerste Voorzitter wanneer Hij de gehele kerkvergadering door Zijn Woord
en Geest regeert. Het gezag van de concilies kan men daarom aflezen uit de uitspraak van
Jezus zelf: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden
van hen’ (Mat. 18:20). De vraag is daarom of men in de Naam van Christus is vergaderd,
want dan is Hij inderdaad in het midden van deze vergadering. Maar kan men in de naam
van Christus samenkomen als men aan Zijn Woord iets toe of afdoet in kerkelijke
vergaderingen, wat volgens Gods Woord verboden is (Deut. 4:2 en Openb. 22:18)?
3-4. Zij menen dat de waarheid in de Kerk niet blijft, tenzij deze staat onder de Herders of
bisschoppen van de Kerk. Zonder dat gezag van bovenaf, door de concilies zou de Kerk
dwalen en geen Kerk genoemd mogen worden. Toch kunnen ook de Herders dwalen. Dat
zien we ten tijde van de profeten. De Kerk in Jeruzalem werd volgens Jesaja geregeerd door
wachters die blind waren. Zij waren zelfs als stomme honden die niet blaffen als de vijand
nadert (Jes. 56:10). Jeremia zegt dat de Herders van het volk vol leugen zijn (Jer. 6:13 en
14:4). In het Nieuwe Testament zegt Petrus dat er onder het oude volk valse profeten zijn
geweest zoals nu de valse leraren onder u zijn (2 Petr. 2:1). Paulus stelt dat de antichrist
nergens anders zal zitten dan in de tempel (Kerk) van God (2 Thess. 2:4).
122

5-7. Met het bovengenoemde wil ik niet het gezag van de Herders wegnemen maar wel
aangeven dat er een onderscheid is tussen het dragen van deze naam en het in waarheid
ook zijn. De Paus en zijn bisschoppen menen Herders te zijn en de Geest van Christus te
hebben maar in het licht van de Schrift is deze visie niet houdbaar. Dit geldt ook voor
concilies. Het zijn niet zonder meer kerkelijke vergaderingen waarvan Christus de Voorzitter
is. Concilies kunnen namelijk gemakkelijk dwalen. Achab heeft ook een concilie
bijeengeroepen met vierhonderd profeten (1 Kon. 22:5 en 22). Deze profeten hadden geen
ander doel dan de goddeloze koning te vleien. Of neem het concilie van priesters en
farizeeën dat in Jeruzalem bijeenvergaderd was tegen Christus (Joh. 11:47). Paulus stelt dat
er een afval komen zal (2 Thess. 2:3). Deze afval kan er alleen komen als de Herders het
rechte spoor verlaten.
8-11. Men vraagt zich zal nu af: hebben de concilies dan geen gezag? Dat wil ik niet zeggen.
Wel is het van belang de achtergrond van elk concilie afzonderlijk te bestuderen en de
uitspraken van het concilie te bekijken in het licht van de Heilige Schrift. Deze visie is in
overeenstemming met de kerkvader Augustinus. Hij stelde dat de concilies van Nicea,
Constantinopel, het eerste concilie van Efeze en Chalcedon heilig waren omdat de
geloofsuitspraken die zij deden in overeenstemming zijn met de Schrift. Langzamerhand
echter is de Kerk afgedwaald van de Schrift en dat zien we terug in de geloofsuitspraken van
de concilies. Zo zijn er concilies die elkaar tegenspreken. Ik wil een voorbeeld geven: Het
concilie van Constantinopel heeft de beelden verworpen. Een poosje later echter heeft het
tweede concilie van Nicea bepaald dat de beeldendienst wel toegestaan is. Bovendien als we
de stukken doornemen van de oude concilies, die wij het meest zuiver achten, zien we hoe
de leer tot stand is gekomen en hoeveel menselijke gissingen daarbij aanwezig waren
alvorens men tot Bijbelse geloofsuitspraken kwam. Dit leert ons om niet op mensen te
betrouwen maar alleen op Gods Woord. We kunnen daarbij niet zonder de leiding van de
Heilige Geest.
12-14. Duidelijk leert de Schrift dat men moet oppassen voor de valse profeten (Jer. 23:16 en
Mat. 7:15). Zij kunnen komen in de Naam van God, maar ondertussen komen zij met hun
eigen boodschap. De Heere zegt tegen Jozua dat hij het volk moet onderwijzen naar Gods
Woord zonder daar iets aan af of toe te doen (Joz. 1:7 en 8). De Kerk heeft dus geen macht
om met een nieuwe leer te komen. Zonder meer zijn er op concilies Bijbelse leeruitspraken
gedaan, maar de Roomsen misbruiken de concilies. Zij bevestigen daarmee de niet Bijbelse
leer van het vagevuur, de voorbidding van de heiligen en de biecht.
Hoofdstuk 10. Over de macht van de kerk om wetten te maken.
1. Zij zeggen dat de kerk macht heeft om wetten te maken. Met deze wetten tiranniseren zij
de gewetens van de mensen. We moeten echter stellen dat alle verordeningen die men
maakt buiten Gods Woord slechts menselijke overleveringen zijn. Men wil door het leven
gaan als Herders van de Kerk maar met deze verordeningen zijn zij eerder wrede beulen die
het geweten tiranniseren.
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Deze regel wil ik dan ook vasthouden dat men buiten de noodzakelijke verplichtingen die
Christus ons gegeven heeft, geen andere lasten mag opleggen.
2. Zelf voelen zij de druk van hun wetten niet, daar zij zich er niet aan houden. Laten we ook
letten op de zorgvuldigheid van Paulus die de gewetens niet durfde te binden aan zijn
inzichten (1 Kor. 7:35). Zij echter maken hun inzettingen aan ons verplicht door de
bedreiging met de eeuwige dood als wij ons er niet aan houden.
3-4. Vele mensen worden door deze inzettingen verontrust daar zij geen verschil kennen
tussen het oordeel van God en dat van de mensen. Bovendien heeft Paulus gezegd dat men
de overheid moet gehoorzamen uit vrees voor straf en om het geweten niet te belasten
(Rom. 13:5). Het is goed om er op te letten dat Paulus gesteld heeft dat men het geweten
niet mag verontreinigen. Wie de wet houdt, houdt zijn geweten rein (1 Tim. 1:5). Echter bij
middelmatige zaken, ligt het anders. Op het punt van het eten van afgodenvlees is er een
persoonlijke vrijheid (1 Kor. 10:28).
5-6. Deze persoonlijke vrijheid mag men niet wegnemen door mensen te belasten met
verordeningen die niet Bijbels zijn. God heeft de mens een geweten gegeven waardoor de
mens nog enigszins moreel kan oordelen en handelen. Het geweten is dus van groot belang,
maar het geweten moet wel gevormd worden door Gods Woord. Daar waar het Woord
zwijgt, mag men niet doen aan gewetensdwang. Dan komt namelijk de christelijke vrijheid in
gedrang. Helaas maken de Paus en zijn vele bisschoppen zich met de door hen gemaakte
wetten tot tirannen van het geweten.
7-8. Als een wijs Bestuurder heeft God Zijn gehele wil in Zijn Woord bekend gemaakt. Zo zegt
Jakobus: ‘Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader van de wet, maar een rechter.
Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven’ (Jak. 4:11b en 12a). God alleen is
dus Wetgever. Petrus stelt reden dat opzieners geen heerschappij mogen voeren over de
kudde van God (1 Petr. 5:3). Gods wil is namelijk volkomen bekend gemaakt in Zijn Woord
en Hij alleen heeft er recht op dat de mens naar Hem luistert. Alle menselijke wetten
moeten daarom getoetst worden aan Gods Woord. Gelovigen moeten er op toezien dat zij
geen menselijke filosofie najagen.
9-10. Er zijn tweeërlei inzettingen die zij gemaakt hebben. De ene soort gaat over de
kerkregering en de andere soort gaat over de ceremoniële wetten. Ik wil nu de ceremoniële
wetten behandelen daar we de kerkregering al onder de loep hebben genomen. Jezus zegt
van de instellingen van de farizeeën dat zij met de menselijke instellingen Gods wet
wegschuiven (Mat. 15:3). Onze tegenwoordige wetgevers doen dit ook. Een dienaar mag
volgens de kerk niet trouwen, maar hij mag wel overspel bedrijven met talloze vrouwen
waardoor hij Gods wet overtreedt. Wie een beeld geen eer bewijst, overtreedt de kerkelijke
instelling, maar dat men andere mensen die naar Gods beeld gemaakt zijn, veracht, daar
gaat men gewoon aan voorbij. Duidelijk is dat men meer voor de eigen instellingen opkomt
dan voor Gods geboden.
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11-18. Ze leggen de mensen nutteloze voorschriften op. Het zijn allerlei menselijke
inzettingen waar Augustinus al voor gewaarschuwd heeft. Bovendien maken ze van de Kerk
een schouwspel waar wat te zien valt. Ze vallen weer terug naar de oudtestamentische
offerdienst en brengen de Kerk weer terug in de kinderjaren. De Kerk is echter nu volwassen
en heeft deze ceremoniën niet meer nodig.
Men voegt namelijk iets bij het Woord en dat verbiedt de Schrift (Deut. 12:32). Men beroept
zich bij dat toevoegen aan de Schrift op de macht van de Kerk, maar men ziet daarbij Gods
bevelen over het hoofd.
Hoofdstuk 11. Over de rechtsmacht van de kerk en het misbruik ervan.
1-3. De Kerk heeft altijd een regering gehad, maar deze is geestelijk van aard. Men heeft het
opzien over de zeden van de gemeenteleden. Paulus spreekt over deze regering van de Kerk
(1 Kor. 12:35 en Rom. 12:8). De Kerk heeft namelijk via de tucht de macht om te binden en
ontbinden (Mat. 18:18). We moeten daarbij wel onderscheid maken tussen het straffen van
de overheid en van de Kerk. De Kerk tracht de leden tot inkeer te brengen via de tucht. Deze
is medisch van aard. De overheid echter dient de overtreder te straffen. Zo kan iemand door
de overheid gestraft worden en in de gevangenis terecht komen. Als de straf voorbij is komt
deze persoon vrij. Maar zo iemand kan niet tot het avondmaal worden toegelaten als daar
geen droefheid is over de bedreven zonde, ondanks dat de straf wat betreft de overheid
voorbij is. De Kerk moet aandringen op boetvaardigheid van deze zondaar.
4-6. Deze geestelijke regering was er ook toen de keizers christelijk werden. Men mag
namelijk de macht van de Kerk en de overheid niet vermengen. De geestelijke macht van de
Kerk heeft namelijk geen recht het zwaard te gebruiken. Ook is deze geestelijke macht niet
in handen van slechts één persoon maar van een wettige vergadering. De heilige
bisschoppen hebben nooit hun macht uitgeoefend door gevangenisstraffen of andere
burgerstraffen. Zij hebben de zondaar gewezen op Gods Woord, namelijk wat God van de
zonde zegt om zo de zondaar tot inkeer te brengen. Ook kan deze regeermacht nooit bij één
persoon liggen. De kerkvader Cyprianus merkt op dat personen die de geestelijke macht
hebben uitgeoefend in de Kerk dit nooit deden zonder de kerkelijke vergadering te
raadplegen. Helaas is dit langzamerhand verwaterd en heeft thans één persoon de touwtjes
in handen.
7-8. Hun kerkelijke rechtbanken zijn een aanfluiting. Is iemand arm dan wordt hij
gedagvaard. Als hij verschijnt, wordt hij veroordeeld en dient hij geld te betalen. Doet hij dat
niet dan gaat men na een tweede vermaning over tot afsnijding van de kerkelijke
gemeenschap. Andere zaken laten zij lopen maar om de schijn op te houden, dagvaarden zij
dit soort mensen. Ik zwijg maar over het feit dat men op deze wijze mensen geld afhandig
maakt. In elk geval zijn deze praktijken ver verwijderd van het doel dat Christus met de tucht
voor heeft. Christus heeft duidelijk geleerd dat het gezag van de Kerk geestelijk van aard is
als Hij stelt: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie
macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van
jullie moet de minste worden en de leider de dienaar’ (Luc. 22:25 en 26a). Helaas heeft de
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Kerk van de paus en de paus zelf het arme volk getiranniseerd door de rechten van het
zuivere Woord niet op hen toe te passen, maar hun eigen inzichten.
9-16. Is het een goede zaak dat bisschoppen zich inlaten met rechtspreken, het besturen van
steden en landschappen? Zij zijn toch aangesteld om in de Kerk hun werk te doen! Van het
ambt van besturen zegt Christus tegen Zijn jongeren: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over
de aan hen onderworpen volken. (…) Laat dat bij jullie niet zo zijn.’ En als men Hem wil
aanstellen als rechter werpt Hij dit ambt ver van zich af met de volgende woorden: ‘Wie
heeft Mij tot een rechter over u aangesteld (Luk. 12:14). Overigens wat een ellende heeft de
aardse regeermacht van de Kerk niet gebracht. Pausen hebben gedurende tweehonderd
jaren lang niet anders gedaan dan oorlogvoeren, bloedvergieten en plunderen van sommige
steden.
Hoofdstuk 12. Over de kerkelijk tucht.
1. We zullen in dit hoofdstuk letten op de tucht over het volk en over de dienaren van de
Kerk. Er zijn er die menen dat kerkelijke tucht niet nodig is. Echter, men zal moeten toegeven
dat elk huis en elk gezin zijn regels kent om de zaak op orde te houden. Zo ook de Kerk. Deze
tucht vormt de zenuwen van de Kerk en de leer van Christus de ziel. Zonder deze tucht kan
elk kerklid leven naar eigen goeddunken. Heel de leer van Christus zou dan vruchteloos
blijven.
2. De grondslag van de tucht is dat men zich laat vermanen wanneer men afwijkt van het
Bijbelse spoor en dat men anderen vermaant die afwijken van het Bijbelse spoor. Op dit punt
dienen de herders en ouderlingen wakker te zijn. Het is namelijk niet alleen hun roeping om
in het openbaar te preken maar bij de huizen de gemeenteleden te vermanen en op te
wekken om te wandelen in het Bijbelse spoor. Pas nadat iemand tweemaal vermaand is in
het bijzijn van getuigen en hardnekkig zich verzet tegen deze vermaning, dient dit lid van de
gemeente afgesneden te worden.
3-6. Men moet wel een onderscheid maken tussen openbare zonden, waar iedereen van
afweet en zonden die niet openbaar zijn, dat wil zeggen bij slechts enkelen bekend zijn.
Openbare zonden dienen ook in het openbaar gestraft te worden en verborgen zonden
dienen gestraft te worden in het bijzijn van enkelen. Ook dient men een onderscheid te
maken tussen zware en lichte zonde. Lichte zonden dienen minder gestraft te worden dan
zware zonden. Hij die de Kerk zwaar gekwetst heeft met diens zonde, zal geweerd worden
van het avondmaal. In dit alles moet men niet uit het oog verliezen dat de tucht een
drieërlei nut heeft. Allereerst gaat het om de eer van God Die door de zonde wordt
besmeurd en weer hersteld dient te worden. Daarnaast zien anderen dat de zonde gestraft
wordt. Zij zullen de zonde daardoor minder gemakkelijk navolgen. De zonde vormt namelijk
een zuurdesem die het gehele deeg (gemeente) zuur maakt (1 Kor. 5:5 en 11). Tot slot
wordt de zondaar zelf vermaand met het oog op diens behoud (1 Kor. 5:5).
7. Deze tucht geldt voor allen dus ook voor vorsten. Ook zij hebben vermaning nodig.
Dikwijls worden zij door hun hovelingen naar de mond gepraat. Echter, het is niet tot hun
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oneer als zij zich onderwerpen aan de tucht van Christus. Daarom is het een goede zaak als
de dienaren van God hen durven te vermanen waar het nodig is. Laat de dienaren hen niet
sparen opdat God hen wel zal sparen. De tucht is ook voor hen tot behoud.
8-9. De Kerk moet in tuchtgevallen zorgvuldig te werk gaan. Grote strengheid is niet het
doel van de tucht. Paulus zegt dat die gestraft worden, niet door droefheid verslonden
mogen worden (2 Kor. 2:7). De tucht dient tot genezing. Wanneer de zondaar
boetvaardigheid toont heeft de tucht helend gewerkt en dat is het doel van de tucht.
De kerkvader Cyprianus verklaart dat hij in de tucht billijk is geweest. Hij zag veel over het
hoofd om de mensen binnen de gemeente te houden. Ook zag hij gaarne dat verloren zonen
en dochters met berouw terug zouden keren naar de moederschoot van de Kerk.
Zachtmoedigheid is daarom een wezenlijk onderdeel van de tucht om de zondaren er zo
weer bij te trekken.
10. De macht van binden en ontbinden (Mat. 18:18) is beperkt tot de kerkelijke tucht. De
persoon die afgesneden wordt, behoort niet tot de verworpenen. Als de afgesneden
persoon berouw toont, is er een weg terug. De afsnijding verschilt dus van de vervloeking
(anathema). Daarbij moet men elkaar niet vermanen als vijanden maar als broeders (2
Thess. 3:15). Men mag van de tucht geen pijnbank maken.
11-13. Augustinus heeft in zijn geschriften tegen de Donatisten opgemerkt over de tucht dat
men niet te streng moet optreden. De tucht dient een medicijn te zijn om de zondaar weer
beter te maken. Is men te streng, dan werk de tucht averechts. Men snijdt dan de band van
de gemeenschap door en zet de vrede en eenheid van de gemeente op het spel.
Instemmend citeert Augustinus Cyprianus die gezegd heeft over de tucht: ‘Men moet met
barmhartigheid verbeteren wat men kan verbeteren en wat men niet verbeteren kan,
geduldig dragen en met liefde betreuren.’
De strengheid van de tucht moet dus door barmhartigheid getemperd worden. Bovendien
kunnen zonden ook door onderwijs worden weggenomen. Bijvoorbeeld volkszonden zoals
dronkenschap. Harde tucht toepassen werkt dan vaak averechts. Men kan beter in zulke
gevallen onderwijzen dan gebieden.
14-21. Een ander deel van de tucht is het volk opwekken tot vasten en bidden bij bijzondere
gebeurtenissen zoals ziekten of hongersnood. De profeten van Israël riepen het volk ook op
in bijzondere omstandigheden om te vasten (Joël 2:15). Zo’n vastentijd of biddag dient
daarbij geen uitwendige aangelegenheid te zijn. Niet de kleren, maar de harten moeten
gescheurd worden (Joël 2:13). Zulk een vasten en bidden is de Heere aangenaam.
22-28. Nu volgt het andere deel van de tucht dat in het bijzonder gaat over de
ambtsdragers. Kerkdienaren mogen er niet een liederlijk leven op nahouden en zich begeven
in drinkgelagen of koophandel bedrijven, volgens de regels van de Kerk. Deze regels zijn
duidelijk en kunnen wij onderschrijven. Echter wat betreft het celibaat, namelijk dat
ambtdragers niet mogen huwen, zijn wij een geheel andere mening toegedaan. De Schrift
leer dat een Opziener één vrouw mag hebben (1 Tim. 3:2 en Tit. 1:6). Paulus noemt hen die
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het huwelijk verbieden niet alleen verleiders, maar zegt zelfs dat zij de geest van de duivelen
hebben (1 Tim. 4:3). De apostelen zelf waren ook gehuwd en in de oude Kerk hebben de
vaderen bisschoppen geduld die gehuwd waren, daar zij acht sloegen op hetgeen de apostel
gezegd heeft, namelijk dat het huwelijk eerbaar is. Zij zingen echter lofliederen op de
maagdelijke staat.
Hoofdstuk 13. Over de geloften.
1-3. Het is te beklagen dat de Kerk die door Christus is vrijgekocht door een zo grote
dwingelandij onderdrukt wordt. Men heeft deze vrijheid teniet gedaan door een grote
openstapeling van inzettingen. Men heeft het lichte juk van Christus vervangen door allerlei
geloften en plichten waaraan de mens moet voldoen. Hierbij heeft men meerdere zaken uit
het oog verloren, want een gelofte kan men alleen doen in het geloof. Het moet naar Gods
wil zijn. Al wat uit het geloof niet is, is namelijk zonde (Rom. 14:23). Men kan ook
lichtvaardig een gelofte aangaan zoals Jeftha deed (Richt. 11:30). De gelofte van het celibaat
is ook zo’n overmoedige gelofte. Deze gelofte gaat tegen de Schrift in, waarin geschreven
staat dat God gezegd heeft dat het niet goed is dat de mens alleen is (Gen. 2:18). Deze
algemene roeping leggen zij terzijde. Door het doen van deze gelofte gaat men tevens
voorbij aan eigen zwakheid! Daar komt bij dat het huwelijk eerbaar is. Jezus Zelf was
aanwezig bij een huwelijksvoltrekking (Joh. 2:2).
4-5. In de Bijbel staan de geloften in het kader van de dankzegging en boetvaardigheid. Zo
deed Jakob de HEERE een gelofte dat hij God de tienden zou geven als hij terug kwam als
teken van dankbaarheid (Gen. 28:20). Op deze manier moeten we ook de geloften verstaan
in de Psalmen (Ps. 22:26, 56:13 en 116:14-15). Zulke geloften mogen ook door ons gebruikt
worden als de Heere ons verlost heeft uit rampen, onheil of en zware ziekte. Eveneens kan
iemand, die zich moeilijk kan bedwingen, zich voor een bepaalde tijd van allerlei lekkernijen
onthouden en dit bekrachtigen met een gelofte. Dit mag echter geen regel worden die
vaststaat. Het dient een vrijwillige gelofte te zijn. En als iemand traag is tot godzaligheid,
waarom zou hij dan door het doen van een gelofte niet zijn traagheid afschudden? Ook al
lijkt het wat kinderachtig. De gelofte is dan een goed hulpmiddel om de godzaligheid te
bevorderen. Dat is naar Gods Woord.
6. Er is een algemene gelofte die wij bij de doop afgelegd hebben en die wij door het
gebruik van het avondmaal bevestigen. In de sacramenten geeft God ons Zijn
barmhartigheid en wij van onze zijde geven daar gehoor aan. De hoofdinhoud van de gelofte
die wij daarbij doen, is het afzweren van de satan, onze boze begeerlijkheden en het dienen
van God. Natuurlijk kan niemand in dit leven Gods eis volmaakt gehoorzamen. Echter, de
gelofte waartoe wij ons verplichten is gegoten in het verbond van de genade. Volgens dit
verbond vergeeft God de zonde en wil Hij Zijn Geest schenken, Die ons heilig maakt. Om die
reden gaat het niet alleen om onze plicht maar ook om Gods belofte van hulp en bijstand.
Op die belofte mogen we in het gebed pleiten.
7-8. Anders is het gesteld met de gelofte van vasten. Men meent daar God mee te behagen
en ziet het als een verdienstelijkheid. Dit is niets dan bijgelovigheid. Ook valt te denken aan
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een bedevaart naar heilige plaatsen of de kloostergelofte. Zo’n kloostergelofte kan ook
hoogmoedig maken waardoor men zich verheft boven anderen, die volgens hen veel
wereldser leven. In de vroege kerk zag men doorgaans de kloosters als een mooie
voorbereiding op het ambt in de Kerk.
9-13. Augustinus verhaalt ons hoe de monniken destijds in het klooster leefden en gestalte
gaven aan de kloostergelofte. Strenge eisen waar God in Zijn woord de mensen vrij in laat,
werden niet met dwang opgelegd. Velen dronken geen wijn, maar meenden niet dat zij die
dit wel dronken, zich verontreinigden. Thans echter lijkt men in de kloosters te streven naar
volmaaktheid, daar men stelt dan men afstand heeft genomen van aardse goederen en
daardoor een engelenleven erop nahoudt. Ondertussen drijft men onder deze dekmantel
winstgevende handel. Men beroept zich hierbij op Jezus. Jezus zei inderdaad tegen de rijke
jongeling dat hij alles moest verkopen en geven aan de armen. Dan zou hij een schat hebben
in de hemel. Dit zei Jezus echter tegen deze jongeling daar hij meende volmaakt te zijn maar
in werkelijkheid geen zicht had op zijn toestand. Hij zat nog volledig vast aan zijn eigen
gemak, zijn geld en goed. Kortom, deze eis stelde Jezus alleen aan de jongeling opdat hij zou
ontdekken wie hij was. Het is geen algemene regel die men iedere gelovige kan opleggen.
14-15. Thans ziet men het gaan in het klooster als een tweede doop en zondert men zich
geheel af van de kerk. Zo zagen de oude monniken het klooster niet. Zij hadden deel aan het
lichaam van Christus. In die zin zijn de kloosters van nu scheurmakers die de kerk
verscheuren. Zij hebben ook allerlei partijnamen net als de leden van de gemeente van
Korinthe. In de ogen van Paulus was dat een gruwel (1 Kor. 1:12 en 3:4). Augustinus verhaalt
hoe de oude monniken in kuisheid leefden. Dit is nu geheel anders. In slechts weinig
kloosters wordt eerbiedig geleefd.
16-17. Overigens wil ik het niet opnemen voor de oude kloosters. Hoe mooi Augustinus ook
hun situatie beschrijft. Ook hier kleven bezwaren aan. Men had als doel zich van alle aardse
lasten te ontslaan en zich te richten op God maar men ging voorbij aan de Bijbelse oproep
om een gezin te stichten en heilzaam bezig te zijn in de maatschappij. Immers hoe nuttig
kan een heilige huisvader zijn in zijn gezin. Die taak mag men niet ontlopen. Bovendien is het
de vraag of de kloostergelofte door iedereen volbracht kan worden om altijd maagd te zijn.
De schrift leert dat de gave van de onthouding niet aan allen gegeven wordt (Mat. 19:11).
Het is een zeer bijzondere gave. Het is daarom beter te trouwen dan te branden van
verlangen, zo stelt Paulus (1 Kor. 7:9).
18-21. Zij zeggen dat er een gelofte geweest is voor weduwen om ongetrouwd te blijven,
waar Paulus daarover spreekt. Het is van belang erop te wijzen dat diezelfde Paulus gezegd
heeft dat het beter is te trouwen dan te branden. Paulus schrijft ons tevens voor om
weduwen te nemen die met één huwelijk al vergenoegd waren (1 Tim. 5:9b). Daarbij werden
die oude weduwe verkozen tot diaconessen en niet tot nonnen.gZij deden werk voor de Kerk
jegens de armen. Zij richtten zich helemaal op deze dienst. Dit vergde Paulus niet van jonge
vrouwen onder de zestig (1 Tim. 5:9a). Hoe erg is het dat men thans jonge meisjes de gelofte
laat afleggen om niet te huwelijken. Op zo’n jonge leeftijd weet men niet waar men voor
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kiest. Er zijn er daarom nogal wat die gekweld worden door deze gelofte en deze niet durven
te breken. Echter een gelofte die niet is naar de Schrift, is geen gelofte en dus niet geldig. Dit
soort geloften zijn namelijk strikken van het bijgeloof. Elk die door het licht van het
Evangelie van Christus beschenen wordt, wordt van dit bijgeloof bevrijd.
Hoofdstuk 14. Over de sacramenten.
1-4. Sacramenten zijn uitwendige tekens waardoor God Zijn beloften die Hij aan ons gedaan
heeft, komt te bevestigen. God verwacht van ons als antwoord daarop dat wij godvruchtig
leven voor Hem. Via de sacramenten komt Hij ons geloof te versterken. Zonder meer is het
Woord van God volkomen waar, maar om ons in onze zwakheid tegemoet te komen, voegt
de Heere bij Zijn Woord twee uitwendige tekens om zo onze twijfel weg te nemen.
De sacramenten mag men niet losmaken van het Woord zoals het pausdom doet. Priesters
brabbelen maar wat alsof het om een toverbezwering gaat, waardoor het brood geheiligd
zou worden. Het volk kan hun woorden niet verstaan. Op deze manier zijn de heilige
sacramenten tot tovermiddelen en bijgeloof verworden. Het gaat juist om de sacramentele
woorden.
5-6. Sacramenten zijn tekenen van het verbond. Zoals de besnijdenis het verbond dat God
deed aan Abraham en zijn zaad onderstreepte, zo onderstrepen de doop en het avondmaal
het genadeverbond. Het zijn tekenen, daar zij wijzen naar de zaak zelf en het zijn zegels daar
zij het woord bekrachtigen en bestempelen. Een zegel op een brief geeft de echtheid van de
brief aan. Woord en sacrament horen bij elkaar zoals een brief met een zegel. Als men het
Woord ziet als het fundament van ons geloof dan mag men de sacramenten zien als de
pilaren van ons geloof.
7. De sacramenten zouden geen getuigenis zijn van Gods genade, daar zij ook bediend
worden aan goddelozen, zeggen sommigen. Dit is echter een slecht argument, daar het
Evangelie van Gods genade ook aan hen die het verachten bediend wordt. De Heere stelt
Zijn genade namelijk door het Woord en het sacrament voor. Maar deze genade wordt
alleen door het geloof aangegrepen.
8-11. Filippus heeft de kamerling toch pas gedoopt toen hij zijn geloof van ganser harte
beleed. Heeft de doop blijkens dit voorbeeld eigenlijk wel een versterkende functie, zoals wij
stellen? Zo’n hartelijk geloof heeft toch geen versterking nodig? Dit is echter een
misverstand. Van ganser harte geloven wil niet zeggen dat zijn geloof volkomen was en geen
versterking door de doop nodig had. Het wil slechts zeggen dat zijn geloof oprecht was en
uit zijn hart voortkwam.
Als we stellen dat het geloof door de sacramenten vermeerderd wordt, doet men dan de
Geest niet tekort? Zeker niet daar er drie gaven zijn waardoor God het geloof werkt en
vermeerdert. Namelijk door het Woord, de sacramenten en door Zijn Geest. We dienen vast
te houden dat de sacramenten zonder de Geest het geloof niet vermeerderen, maar de
Geest werkt ook middellijk en Hij doet Zijn werk via het Woord en de sacramenten.
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12. De sacramenten versterken ons geloof. Als God Adam de gave van de onsterfelijkheid
ontneemt, zegt God: dat hij niet neme van de vrucht van het leven en leve tot in eeuwigheid
(Gen. 3:22). Kon Adam zijn onsterfelijkheid die hij verloren had door het eten van de vrucht
van de boom van het leven weer terugontvangen? Dat beslist niet, maar God voorkwam dat
Adam vals zou vertrouwen op de onsterfelijkheid. God ontnam door dit teken weg te
nemen, Cherubs bewaakten de weg naar de boom van het leven, de hoop op de
onsterfelijkheid.
13. Zonder meer is het waar dat het woord ‘sacrament’ ziet op de krijgseed die soldaten
deden. Men beloofde trouw aan de bevelhebber. Zo horen zij die gedoopt zijn en ten
avondmaal gaan, gehoorzaam te zijn aan hun Bevelhebber, Jezus. Tegelijkertijd moeten we
vasthouden dat de voornaamste betekenis van de sacramenten gelegen is in het feit dat het
tekenen zijn die heenwijzen naar de zaak zelf, de vergeving van de zonden, met als doel ons
geloof te versterken.
14-16. De Roomse theologen stellen dat de sacramenten de genade werken in plaats van
versterken. Zo stelt Petrus Lombardus dat de sacramenten oorzaken zijn van de
rechtvaardigheid en zaligheid. Op deze manier wijst men arme zielen de verkeerde weg.
Men legt de oorzaak van de zaligheid en de rechtvaardigmaking in de sacramenten en niet in
het geloof in de beloften van het Evangelie. Zo geeft men de zielen vals rust. Tevens wijkt
men af van de visie van de kerkvader Augustinus. Augustinus heeft meer dan eens een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen het sacrament en de zaak zelf waar het omgaat. Van
die scheiding schrijft hij als hij stelt dat de sacramenten alleen in de uitverkorenen de
genade uitwerken. Zo ontving Judas ook het paasbrood maar voor hem was het vergif.
Kortom, sacramenten krijgen alleen betekenis en versterken het geloof waar dit reeds
gewerkt is. Het avondmaal is namelijk geen stoffelijke maaltijd maar een geestelijke
maaltijd.
17- 18. Zonder de Heilige Geest eet men slecht brood en drinkt men slechts wijn.
Sacramenten zijn namelijk tekens. Het gaat om de betekende zaak. Zo was de boom van het
leven voor Adam en Eva een sacrament om hun geloof te versterken. Voor Noach en zijn
nageslacht, waar wij ook toe behoren, is dit de regenboog in de wolken. De boom van het
leven en de regenboog in de wolken herinneren aan Gods trouw, namelijk wat Hij beloofd
heeft, doet Hij. De boom van het leven zelf was niet in staat het eeuwige leven te geven en
de regenboog in de wolken kan het water niet tegenhouden. Het is slechts een teken van
Gods trouw. God doet wat hij beloofd heeft.
De regenboog in de wolken is er tot versterking van het geloof in de belofte van God dat Hij
nooit meer zo’n grote vloed zal geven. God kan ook een persoonlijk sacrament of teken
geven. Zo werd Hizkía in zijn geloof in de door God gedane belofte dat hij zou blijven leven,
bevestigd toen God de schaduw van de zonnewijzer tien graden deed teruggaan (Jes. 38:7).
19-26. God heeft zowel in de oudtestamentisch bedeling als in de nieuwtestamentische
bedeling sacramenten gegeven. In het Oude Testament was daar de besnijdenis. Een bloedig
teken dat heen wees naar de komst van Christus. De sacramenten in het Nieuwe Testament,
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doop en avondmaal, zijn tekenen die terugwijzen naar de gekomen Christus. In deze tekenen
wordt Zijn plaatsvervangend lijden en sterven getekend. De tekenen in het Nieuwe
Testament zijn voortreffelijker dan die van het Oude Testament. Augustinus zegt dat de
tekenen van het Nieuwe Testament vergeleken met het Oude Testament voortreffelijker zijn
in betekenis en in kracht. De gelovigen die deze sacramenten gebruiken, daar zij voelen dat
zij arm en leeg zijn, ontvangen door het geloof de betekenende zaak zelf, namelijk de
vergeving van de zonde en de zaligheid.

Hoofdstuk 15. Over de doop.
1-4. De doop is het teken van het badwater van de wedergeboorte (Tit. 5), waardoor men
een levend lid van de gemeente wordt. De doop beeldt uit dat wat de Heilige Geest doet,
namelijk de vernieuwing van de mens door het water van de Geest. De doop belooft ook
geen andere reiniging dan de besprenging van het bloed van Christus. Bovendien is deze
beloofde reiniging niet eenmalig, want als men later weer in de zonden valt, blijft de belofte
van vergeving in de doop door God gedaan geldig. Daarom moeten wij zo dikwijls wij
gezondigd hebben onze doop in herinnering brengen, want onze reinheid die in Christus is,
wat de doop uitbeeldt, wordt door geen vlek teniet gedaan. Om die reden is het sacrament
van de boete overbodig. We hebben aan de belofte van vergeving die God gedaan heeft
tijdens onze doop genoeg. Laten we onze aandacht daarop richten. Dat hebben de gelovigen
door de tijd heen gedaan. Zij brachten hun doop in herinnering wanneer zij in de zonden
vielen. Zij mochten daardoor zien op de eeuwige afwassing van hun zonde door het bloed
van Christus. Daarin sterkten zij hun geloof.
5-6. De doop beeldt nog een andere vrucht uit, namelijk de doding van ons zondige vlees en
het nieuwe leven in Christus. Paulus zegt namelijk: ‘Wij zijn dan met Hem begraven, door de
doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de
Vader, zo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden’ (Rom. 6:3). Om die reden
wordt de doop het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van het leven genoemd in
de Schrift. De doop belooft namelijk de vergeving van de zonde (de toegerekende
gerechtigheid) alsmede de nieuwe levenswandel (de zichtbare gerechtigheid). Ten laatste
laat de doop ook zien dat wij gemeenschap hebben aan al de goederen die Christus
verworven heeft. In Hem zijn wij ook kinderen van God en mede-erfgenamen van het
eeuwige leven.
7-8. Er zijn er die een onderscheid maken tussen de doop van Johannes en die van
apostelen. Inderdaad zei Johannes dat hij slechts doopte met water maar dat Jezus zou
dopen met de Heilige Geest. Dit heeft niet met de doop op zichzelf te maken. De doop van
Johannes was tot vergeving van de zonde en geen andere doop dan die van de apostelen.
Wel is er onderscheid in de persoon van Johannes en Jezus zelf. Deze laatste Persoon kan
alleen het wezen van de doop geven. Daarom wees Johannes op Hem, net als de apostelen
deden. Johannes zei om die reden: ‘Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld
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wegneemt’ (Joh. 1:29). De doop van de apostelen was ook uitwendig van aard en een teken
van de vergeving van de zonde in en door het bloed van Jezus. Augustinus heeft tegen de
Donatisten gezegd dat het niet uitmaakt wie doopt. Alleen Christus is de bestuurder van de
doop.
9. De doding van de zonde is afgebeeld in het Oude Testament in de verlossing uit Egypte.
De HEERE bevrijdde toen Zijn volk uit de hand van farao. Dit belooft de HEERE ook in de
doop te doen. Daar belooft de HEERE de dopeling te zullen bevrijden uit de slavernij van
Egypte, of anders gezegd de slavernij van de zonde. Ook was daar de wolk tijdens de
woestijnreis (1 Kor. 10:2). Dit zag op de reiniging van de zonde. De wolk bedekte Israël tegen
de felle zon. De doop tekent ook deze bedekking namelijk door het bloed van Christus
worden wij bedekt tegen de felle toorn van God.
10-13. Kinderen worden in zonde ontvangen en geboren. De doop maakt de kinderen niet
vrij van de zonde. Door de doop wordt de gelovige wel verzekerd dat de vergeving geschied
is. Deze vindt plaats doordat God de zonde niet langer toerekent. Eveneens belooft God in
de doop de zonde te zullen temperen, maar deze blijft wel voor een deel bestaan in de
gelovige en wel zondanig dat de gelovige er nog steeds last van heeft. Want zolang wij in de
kerker van dit lichaam wonen, blijven daar de overblijfselen van de zonde. Dit is geen
uitvlucht om de zonde aan de hand te houden, want wij worden gedoopt tot doding van ons
vlees. In die strijd zijn wij gewikkeld en in de doop belooft God ons geheel en al bij te staan.
In de brief aan de Romeinen zegt Paulus dat de gelovige de zonde in diens leven niet mag
laten heersen. De zonden zijn namelijk in Christus begraven en de doop is daar een teken
van. De doop is ook een belijdenis naar mensen. Het is een teken waarmee wij openlijk
belijden dat wij bij het volk van God horen.
14-16. We moeten in de doop naar boven leren kijken. Zo dienen wij in de lichamelijke
zaken van de sacramenten de geestelijke zaken op te merken. Het water van de doop
verwijst ons door naar het alles reinigende bloed van Jezus. We moeten ook niet zien op
degene die de doop bedient. Dat deden de Donatisten en thans doen dat de wederdopers.
We moeten naar boven zien en erop letten in wiens Naam we gedoopt worden, namelijk in
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is dus niet de doop van een mens,
maar van God Zelf. Dit maakt de doop betekenisvol, ook al is de bedienaar een onbeduidend
persoon of zelfs in het ergste geval een verachter van God.
17-19. Men zegt dat de kinderdoop die wij erop nahouden, geen waarde heeft daar wij
soms jaren later nadat wij gedoopt zijn tot het geloof komen. Wij antwoorden daar op dat
we inderdaad jaren door onze blindheid aan de belofte in de doop door God gedaan
voorbijgaan. Toch droogt het water van de doop niet op. Gods gedane belofte in de doop
blijft geldig. Hoewel wij trouweloos zijn, leert de doop ons dat Hij getrouw is. De belofte van
de doop door God gedaan, blijft staan. Zij mag dan lange tijd door ons ongeloof zijn
begraven, maar laat ons deze belofte nu door het geloof aannemen. Het is ook goed te
letten op het Joodse volk dat bekering nodig had en de besnijdenis had versmaad. God riep
hen niet op zich opnieuw te laten besnijden. Hij riep hen op om hun hart tot Hem te
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bekeren. Want hoewel het verbond door hun zonde geschonden was, toch bleef het teken
van Gods trouw, de besnijdenis, geldig.
20-23. De doop dient wel uitgevoerd te worden door een wettig dienaar van de kerk. Jezus
heeft Zijn apostelen de opdracht gegeven om te dopen. De dienaren van de kerk zijn de
opvolgers van de apostelen. Alleen zij mogen dopen. Dat men vrouwen zieken laat dopen,
komt omdat men meent dat de doop de zonde daadwerkelijk afwast. Dit is geen goede
zaak. De doop hoort plaats te vinden door een mannelijke ambtsdrager. De doop bevestigt
en onderstreept de belofte van het Evangelie dat God de zonde wil verzoenen vanwege Zijn
lieve Zoon.
Hoofdstuk 16. Bewijzen van de waarheid van de kinderdoop.
1-2. Er zijn thans lieden die de kerk hevig beroeren door de kinderdoop te bestrijden. Zij
stellen dat de kinderdoop niet door God is ingesteld. Het zou om een instelling van mensen
gaan. Nogmaals stellen wij dat wie de doop wil verstaan, niet bij het uiterlijke teken moet
blijven staan, maar zich moet richten op wat er beloofd wordt door middel van dit teken.
Het teken van de doop wijst naar de vergeving van de zonde en de doding van het zondige
vlees.
3. De doop is het teken van Gods volk onder de nieuwe bedeling. In de oude bedeling was dit
de besnijdenis. De doop is dus in plaats van de besnijdenis gekomen. Mozes stelt dat de
besnijdenis heen wijst naar een geestelijke zaak, namelijk de besnijdenis van het hart
(Deut. 30:6). Daar niemand zijn eigen hart kan besnijden, gaat het hier dus om genade
alleen. De besnijdenis van het hart is gelijk aan de wedergeboorte. In de doop wordt
eveneens de besnijdenis van het hart beloofd. Die besnijdenis valt uiteen in de vergeving van
de zonde en de doding van het zondige vlees. Kortom wat destijds in de besnijdenis werd
geschonken, wordt ons nu in de doop geschonken.
4-7. Hoewel er een verschil is tussen de tekenen van het oude en nieuwe verbond is er
eveneens grote overeenstemming. In beide tekenen gaat het om de vergeving van de zonde
en de doding van het zondige vlees. In het oude verbond werden de kinderen besneden. Om
die reden stellen wij dat het in het nieuwe verbond niet anders is. Het nieuwe verbond is
niet minder dan het oude verbond. Hoorden in het oude verbond de kinderen erbij,
Abraham moest heel zijn gezin besnijden (Gen. 17:12) dan is dit ook het geval in het nieuwe
verbond met de komst van Jezus. Dat de kinderen erbij horen blijkt ook uit de houding van
Jezus naar de kinderen toe. Hij zegende hen. Toen Jezus zei: ‘Laat de kindertjes tot Mij
komen’, gebruikte Hij in het Grieks een woord dat ziet op heel kleine kinderen die nog zuigen
aan de borsten van hun moeder.
8. Hoewel de Evangelieschrijvers nergens uitdrukkelijk verhaald hebben van een kinderdoop,
wordt er toch melding gemaakt van huisgezinnen die gedoopt werden. Overigens wordt ook
nergens vermeld dat vrouwen aan het avondmaal gingen. Toch zou het dwaas zijn in het
licht van heel Gods Woord hen uit te sluiten van het avondmaal. Zij worden namelijk
stilzwijgend ingesloten. Zo ook de kleine kinderen.
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9. Men stelt dat ook de besnijdenis niet kan worden aangevoerd om de waarheid van de
kinderdoop te bewijzen. Zo berooft men godvruchtige ouders van de troost van de doop,
daar de kinderdoop de belofte aan godvruchtige ouders gedaan, verzegelt, namelijk dat God
niet alleen hun God wil zijn, maar ook de God van hun kinderen. In Zijn barmhartigheid heeft
God dit teken aan hen gegeven. Daarom zal God hem straffen die dit teken weigert te
verlenen aan zijn kinderen.
10-11. Wat is hun bewijsgrond dat de doop niet overeenstemt met de besnijdenis? Zij
zeggen dat de betekende zaak verschillen. In het Oude Testament zou het alleen gaan om
tijdelijke gaven en zegeningen, zo stellen zij. De apostel stelt dat de doop niet geestelijker is
dan de besnijdenis. De apostel tekent doop en besnijdenis op gelijke wijze (Kol. 2:11). Beide
tekenen wijzen naar de doding van het zondige vlees. De tijdelijke beloften die Israël kreeg
zoals het land van de belofte, zagen op geestelijke zaken namelijk het hemelse beloofde
land. In de belofte aan Abraham gedaan, kunnen wij opmaken dat alle volken in zijn
nageslacht, dat is in Christus, gezegend zullen worden. Abraham droeg dus al de geestelijke
belofte met zich mee die veel verder reikte dan de tijd waarin hij leefde.
12-17. De gelovigen uit de nieuwe bedeling zullen straks aanzitten met Abraham, Izak en
Jakob in de hemelse heerlijkheid (Mat. 8:11). Om die reden gaf God hen het teken van de
besnijdenis. Zij die alleen op vleselijke wijze uit het lijf van Abraham kwamen, werden
verworpen. Ismaël en Ezau zijn daar voorbeelden van. Izak en Jakob echter waren de ware
erfgenamen van Abraham, daar zij met geestelijk leven bezet waren. Dit laat zien dat het in
de oude bedeling om dezelfde geestelijke zaken ging als in de nieuwe bedeling. Om die
reden is het teken van de besnijdenis niet anders dan die van de doop.
Maar, stellen zij, kleine kinderen hebben toch geen weet van hun doop! Zij kunnen toch niet
wedergeboren worden daar zij geen weet hebben van goed en kwaad! Wij antwoorden dat
Gods werk niet valt onder onze bevatting. Johannes de Doper was door God geheiligd toen
hij nog in de baarmoeder van zijn moeder was. Duidelijk kan men lezen dat Johannes al voor
zijn geboorte vervuld was met de Heilige Geest. Hieruit kunnen we opmaken dat we God
geen regels kunnen voorschrijven.
18-22. Maar, stellen zij, heel kleine kinderen zijn toch niet bekwaam om te geloven en God
te kennen daar het geloof door het gehoor is? We hebben reeds gezien dat de doop in
plaats van de besnijdenis is gekomen. Wat men aandraagt tegen de kinderdoop kan men ook
aandragen tegen de besnijdenis van heel kleine kinderen. Toch werden zij op bevel van God
besneden. Bovendien kan God in Zijn barmhartigheid hen de vergeving van de zonde zelf ,
waarvan de doop een teken is, reeds op jonge leeftijd geven. Waarom zouden wij hen dan
het teken van de doop onthouden?
23-29. Petrus doopte inderdaad op de Pinksterdag volwassenen en Filippus doopte de
kamerling. Dit deden zij inderdaad na hun bekering en nadat zij tot het geloof waren
gekomen. Echter, deze mensen waren op de geschikte leeftijd gekomen om de bekering te
beoefenen en het geloof te ontvangen. Evenzo stellen zij dat Jezus gezegd heeft dat men
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eerst moet onderwijzen en dan pas dopen. Voor wie is deze regel? Paulus zegt dat wie niet
werkt ook niet zal eten (2 Thess. 3:10). Past men dit ook toe op kleine kinderen? Die kunnen
toch niet werken en toch geeft men hen te eten. De regel die Paulus dus hanteert, is
bestemd voor volwassenen. Zo ook de regel die Jezus hanteert over de volgorde van
onderwijs en de doop. Bij volwassenen is het eerst onderwijs en dan de doop en bij kleine
kinderen is het net andersom.
30-31. Wij bedienen de doop aan kinderen, maar laten hen niet toe aan het avondmaal. Zij
die voor de volwassendoop zijn, vinden dit apart. De doop is echter een inlijving in de
gemeente. Zo wordt men tot de gemeente toegevoegd. Nergens staat erbij dat men zich
eerst moet beproeven. Dit kunnen jonge kinderen niet. Dit is wel het geval bij het avondmaal
(1 Kor. 11:28). Om die reden is het avondmaal voor de volwassenen.
Servet, de grote voorman van wederdopers betrekt de eis van het avondmaal om zichzelf te
beproeven ook op de doop. Dat doet Paulus nergens.
Hoofdstuk 17. Over het heilig avondmaal van Christus en wat het ons aanbrengt.
1-11. Nadat God ons in Zijn huisgezin heeft opgenomen, draagt Hij zorg voor ons. Hij geeft
Zijn kinderen gedurende de reis voedsel. Tevens verzekert Hij Zijn kinderen van Zijn trouw
jegens hen door het sacrament van het avondmaal. Dit is een geestelijk maal, want het
brood en de wijn van het sacrament verwijzen naar een onzichtbaar voedsel namelijk het
vlees en bloed van de Christus. Uit dit sacrament kunnen de godvruchtigen een grote vrucht
van vertrouwen en vertroosting trekken, daar wij een getuigenis hebben dat wij met Christus
tot één lichaam zijn verenigd. Want dit woord kan niet bedriegen: ‘Neemt, eet, drinkt; dit is
Mijn lichaam dat voor u overgegeven wordt.’ Door gelovig gebruik te maken van dit
geestelijk voedsel worden wij van het eeuwige leven verzekerd. Deze zaak geschiedt
allereerst door het Evangelie, maar nog veel helderder door het heilig avondmaal waar de
zaak zichtbaar en tastbaar wordt voorgesteld.
12-19. Wij moeten niet dromen van een tegenwoordigheid van Christus in het sacrament
van het avondmaal zoals de Roomsen ons voorhouden. Zij stellen dat Christus lichamelijk
aanwezig is in de gedaante van het brood, maar dat Hij geestelijk in de hemel is. Zij stellen
dat het wezen van het brood verandert, hoewel de kleur en smaak dezelfde blijven. Men
beroept zich hierbij op de oude leraars, maar die spraken van een verandering van het
gewone brood in heilig brood en niet van een wezensverandering.
Vanwege het feit dat zij stellen dat het brood verandert in het lichaam van Christus is men
niet bekommerd om het ware geloof waardoor men gemeenschap heeft met Christus.
De vraag is met welk lichaam in het brood aanwezig is. Jezus lichaam is thans verheerlijkt.
Het avondmaal verwijst echter naar Zijn lichaam dat verbroken is. Bovendien zou Jezus
lichaam en bloed verdeeld worden over brood en wijn als men het zo letterlijk opvat. Om die
reden moeten wij de tegenwoordigheid van Christus geestelijk opvatten. Het brood en de
wijn zijn tekenen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus.
20. Er is ook onderscheid tussen hen die stellen dat Christus bij het avondmaal lichamelijk
aanwezig is. Die wat bescheidener zijn, stellen dat Christus lichamelijk aanwezig is met en
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onder het brood. Echter zij nemen de uitspraak van Jezus ‘dit is Mijn lichaam’ ook letterlijk
en niet geestelijk. Maar hoe zit het dan met de uitspraak die men kan lezen bij Paulus en
Lukas, waar Jezus zegt dat de drinkbeker het Nieuwe Testament is in Zijn bloed? Staat men
dan ook op deze letter en vat men dit ook letterlijk op? Zo vaak als zij zeggen dat het brood
het lichaam van Christus is, moeten zij ook zeggen dat de wijn ook letterlijk het Nieuwe
Testament in Zijn bloed is.
21-27. In de Schrift wordt vaker bij een sacramenteel teken gezegd: dit is… Op deze manier
wijst men op de betekende zaak, de zaak die het voorstelt. Zo staat er: Dit lam zal u zijn het
pascha (Ex. 12:43). Er zouden meer voorbeelden te noemen zijn waaruit blijkt dat het om
een figuurlijk spreken gaat.
Bij een sacrament wordt de betekende zaak sterk gekoppeld aan het teken om zo het geloof
te versterken. Bovendien is Christus nu lichamelijk in de hemel en heeft Hij Zijn Geest niet
voor niets gezonden om zo als Zijn plaatsvervanger het werk op aarde te doen. Daarom is
het avondmaal geestelijk van aard. Christus is namelijk letterlijk opgevaren en is lijfelijk
aanwezig in de hemel.
28-32. Zij beroepen zich op Augustinus die gezegd heeft dat bij het avondmaal het lichaam
van Christus ter aarde valt en de mond ingaat. Toch is hun beroep verkeerd daar zij niet het
gehele werk van Augustinus raadplegen. Augustinus zegt elders dat Christus een Persoon is
met twee naturen. Hij is overal vanwege Zijn God zijn, maar wegens Zijn mens zijn is Hij in de
hemel. Christus woont met Zijn Godheid in Zijn tempel, de gelovigen. Hij trekt dus bij het
avondmaal Zijn lichaam niet uit de hemel, maar werkt in de harten van de gelovigen. Ook de
apostel Petrus zegt dat Christus in de hemel gehouden of ontvangen moet worden totdat hij
wederkomt (Hand. 3:21). Paulus zegt dat wij onze Zaligmaker uit de hemel verwachten (Fil.
3:21). De Schrift leert dus klip en klaar dat Jezus in Zijn menselijke natuur in de hemel is en
dat Hij zich niet lichamelijk invoegt in de tekenen van brood en wijn.

33-43. De vraag is hoe wij Christus in het avondmaal verkrijgen. Dat is niet door Zijn
lichamelijke tegenwoordigheid in het brood. Wij richten namelijk onze harten op tot Hem
tijdens de bediening van het avondmaal daar Hij in de hemel is. Het is daarom in het geheel
niet nodig om Christus ter aarde te laten neerdalen. Door Zijn Geest werkt Hij namelijk in
onze harten en zij die de Geest van Christus niet hebben, krijgen alleen brood en wijn. Daar
komt bij dat wij Christus eren en het avondmaal tot Zijn gedachtenis vieren en niet blijven
hangen in de tekenen van brood en wijn zoals het bijgeloof doet.
44-49. Het sacrament van het avondmaal is niet ingesteld om slechts eenmaal per jaar te
ontvangen, zoals nu doorgaans het geval is. De gelovigen, zo stelt Lukas, waren volhardende
in de leer van de apostelen en in het breken van het brood en de gebeden en het gaf liefde
onderling (Hand. 2:42). Het behoort daarom zo te zijn dat in de dienst van het Woord er ook
de avondmaalsviering is. Men heeft in het avondmaal ook een tweedeling gemaakt. De leken
krijgen alleen het brood. De wijn en het brood is er alleen voor de priesters. Dit is niet naar
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de Schrift waar duidelijk te lezen valt dan alle avondmaalgangers het brood en wijn behoren
te verkrijgen.
Hoofdstuk 28. Over de Paapse mis.
1-19. De satan heeft het avondmaal verduisterd en omvergeworpen. Hij heeft vervolgens de
Mis ingesteld. In de Mis wordt Christus grote smaad aangedaan. Jezus is namelijk door de
Vader aangesteld als de grote Hogepriester. Het gaat hier om een uniek Priesterschap naar
de ordening van Melchizedek. Het is een priesterschap dat eeuwig blijft (Hebr. 5:5,10 ; 7:17,
21 ; 9:11 en 10:21 Psalm 110:4 Gen. 14:18). Dit priesterschap kan niet vervangen worden
door aardse priesters zoals de kerk doet. Met Zijn komst heeft het aardse priesterschap als
schaduw voor altijd afgedaan. Ook Zijn Offer is uniek en voor altijd geldend (Hebr. 9:26 en
10:10). Er blijft na de vergeving van de zonden geen offer meer over.
In de Mis echter wordt Christus weer opnieuw geofferd. De Mis leert de gelovigen niet
terugkijken naar het ene unieke offer maar richt de gelovigen op telkens nieuwe offers van
Christus. Het avondmaal viert men daarentegen tot gedachtenis aan het eenmalige unieke
offer van Christus. Bovendien houden de priesters aparte missen waar de leken niet bij
aanwezig mogen zijn. Zo scheurt men het lichaam van Christus uiteen.
20. We hebben gezien dat er maar twee sacramenten zijn, namelijk de doop waardoor men
in de kerk wordt ingelijfd en het avondmaal waarin Christus de gelovigen te eten geeft om
hun geloof te versterken op reis naar het hemelse Kanaän. Helaas heeft de kerk de doop en
het avondmaal verduisterd. Het avondmaal heeft men begraven, daar het veranderd is in de
Mis. Slechts eenmaal per jaar wordt het avondmaal nog getoond in een verscheurd en
geschonden gedaante.
Hoofdstuk 29. Over de vijf valse sacramenten.
1-3. De Heere Jezus heeft ons twee sacramenten gegeven namelijk de doop en het
avondmaal. De Roomse theologen hebben er nog 5 bijgevoegd. Deze twee sacramenten die
wij hanteren, stonden in de Schrift en in de Oude Kerk in hoog aanzien. Zo was de
handoplegging van een lagere orde dan de doop en het avondmaal en was dit ook nog eens
tijdelijk van aard. De leraars van de 7 sacramenten zwetsen daarom maar wat als zij stellen
dat ze de Schrift en Oude Kerk naspreken.
4-13. Het vormsel heeft het begin in de Oude Kerk. Nadat men op kinderlijke leeftijd was
gedoopt, werd men op de leeftijd van jongeling ondervraagd door de bisschop over het
genoten onderwijs in de christelijke leer. Na het afleggen van de belijdenis van het geloof
legde de bisschop de jongelingen de handen op met de zegenwens van God erbij. Helaas
heeft de kerk deze goede gewoonte verdraaid. Men heeft er een instelling van God van
gemaakt dat zelfs belangrijker is dan de doop. Bij het vormsel zou men de Geest ontvangen.
Natuurlijk is het waar dat in de gemeenten ten tijde van de apostelen door handoplegging de
Geest werd geschonken maar dit was bestemd voor een bepaalde periode namelijk toen de
gemeenten net waren gevestigd. Nergens lezen we dat dit een sacrament is geworden.
Daarnaast onderschat men ook de doop, die door Jezus is ingesteld, waarin God belooft Zijn
genade te willen schenken aan gevallen kinderen van Adam.
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14-17. Over de boete of biecht hebben wij al gesproken op een andere plaats. We willen er
om die redens slechts kort bij stilstaan. De boete of biecht stond in de Oude Kerk onder het
gezag van de bisschop. Een priester kon een boeteling dus niet verzoenen zonder het gezag
van de bisschop. De Roomse theologen hebben de boete of biecht bedorven met hun valse
uitlegging. Zij hebben er een sacrament van gemaakt. Maar ook op dit punt gaan zij nog
verder. Een sacrament is slechts een uitwendig hulpmiddel om de zaak van het hart te
bevestigen en te sterken. Boete doen is dus allereerst en allermeest een zaak van het hart.
De priester kan de zonden dus niet kwijtschelden waar boetvaardigheid is en zicht op de
vergeving.
18-19. Het derde sacrament is het laatste oliesel. Deze zalving wordt door de priester
gedaan bij zieken tot verzachting van hun pijn en vergeving van hun zonden. Zij baseren dit
op Jakobus 5:14 waar staat dat de ouderlingen van de gemeenten de zieken moeten zalven.
In Markus 6:13 lezen we dat de apostelen de zieken zalfden tot genezing. Het zalf was dus
een geneesmiddel. Het was een gering middel maar God kwam erin mee. Deze gave van
gezondmaking is nu voorbij. Overigens waren er nog meer middelen die God aanwendde om
zieken te genezen. Bijvoorbeeld het badwater van Bethesda. Waarom is dit water geen
sacrament geworden of het slijk waarmee Jezus een blinde genas?
20-21. Met de olie die de apostelen aanwendden ter genezing, gaven zij te kennen dat de
genezing een geschenk van de Heilige Geest is. De olie zelf had geen kracht. Het was een
teken van de Geest. Hoewel de Heilige Geest bij de doop van Jezus verscheen in de gedaante
van een duif, is elke duif niet de Heilige Geest.
Jakobus stelt dat alle zieken gezalfd moeten worden. Zij echter willen alleen de zieken zalven
die op sterven liggen. Bij Jakobus lezen we dat de ouderlingen de zieken dienen te zalven. Zij
echter laten dit over aan de priesters. Ook dient de olie door de bisschop gewijd te worden.
Bij Jakobus neemt het gebed voor de zieken een centrale plaats in (Jak. 5:15).
22-33. De priesterwijding is hun vierde sacrament. Uit dit sacrament heeft men zeven
sacramentjes te voorschijn weten te brengen namelijk: de deurwachters, de lezers, de
bezweerders, de kaarsdragers, de onderdiakenen, de diakenen en de priesters.
Bij de inhuldiging tot het ambt scheren zijn de kruin van hun hoofd. Hiermee verschaffen zij
zich koninklijke waardigheid. Zij beroven hiermee de gehele kerk, daar het koninklijke ambt
al de gelovigen toebehoren daar Petrus gezegd heeft tot al de gelovigen: ‘Gij zijt een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk’ (1 Petr.
2:9). Ook zetten zij het ambt van priester centraal. Daarmee miskennen zij het unieke offer
van Christus, onze eeuwige Hogepriester (Ps. 110:4, Hebr. 5:6 en 7:3). De diakenen moeten
de priesters, die het centrum vormen van de eredienst, assisteren bij sacramenten zoals de
doop, de zalving enzovoorts. Zij moeten bijvoorbeeld de kelk van het avondmaal klaarzetten.
Het ambt van diaken echter is ingesteld met het oog op de zorg voor armen.
34-36. Het huwelijk is volgens hen ook een sacrament. In Efeze 5:29-32 staat: ‘Want
niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, zoals ook
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de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn
benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en
zij zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; ik zeg dit, ziende op Christus en
op de Gemeente.’ In dit tekstgedeelte wordt de verbondenheid tussen Christus en Zijn
gemeente vergeleken met het huwelijk tussen een man en een vrouw. Het is slechts een
beeld zoals de Schrift zoveel beelden en gelijkenissen maakt met het oog op het hemelse
Koninkrijk. Daar er in de Schrift heel wat gelijkenissen staan, zouden er ook heel wat
sacramenten zijn als we zo tewerk gaan. Zo vergelijkt de HEERE zich met een herder (Jes.
40:11). Is het beroep van een herder dan ook meteen een sacrament? Men heeft ook het
zinsgedeelte in Efeze 5:32 ‘deze verborgenheid is groot’ verkeerd vertaald. In de Latijnse
Bijbel staat: ‘dit sacrament is groot.’ Het grondwoord ‘mysterion’ dient vertaald te worden
met verborgenheid of geheim. Er dus geen sprake van een sacrament in Efeze 5:29-32.
Paulus maakt slechts een vergelijking.
Hoofdstuk 20. Over de burgerlijke regering.
1-3. God heeft over de mens tweeërlei regering gesteld. Namelijk de geestelijke regering
door de kerk en de burgerlijke regering door de overheid. Over de geestelijke regering
hebben we het al uitvoerig gehad. We willen nu stilstaan bij de burgerlijke regering. Op dit
punt duikt een tweeërlei kwaad op. Er zijn namelijk in onze dagen mensen die de regering
niet accepteren. Zij moeten niets weten van rechtbanken. De geestelijke regering door
Christus zou voldoende zijn. Hier dreigt het gevaar van teugelloze vrijheid. Er is ook het
gevaar dat de vorsten juist teveel macht krijgen en dat zij hun macht, door God gegeven,
misbruiken. We willen deze twee gevaren bekijken in het licht van Gods Woord.
4-5. Dat hat burgerlijke ambt door God gewild is blijkt uit de gehele Schrift. Zo worden zij die
een overheidsambt bekleden ‘goden’ genoemd daar zij een goddelijke ambt hebben op
aarde (Ex. 22:8 en Ps. 82:1 en 6). David roept de koningen en overheden op om de Zoon van
God te kussen (Ps. 2:12). David stelt echter niet dat met de komst van Christus het
burgerlijke ambt ongeldig zal worden. Integendeel, overheden en koningen moeten de Zoon
van God kussen en daarmee Zijn geestelijke heerschappij erkennen. Hun burgerlijke gezag
moet komen te staan onder het geestelijke gezag van Christus. In het Nieuwe Testament is
het niet anders. Ook hier wordt het gezag van de overheid erkend. Zo roept Paulus
Timotheüs op om in de openbare samenkomsten te bidden voor de koningen en overheden
opdat men een stil en gerust leven zal hebben (1 Tim. 2:2).
6-9. De overheden dienen te beseffen dat zij een taak hebben ontvangen van God op deze
aarde om het kwaad te weren in de samenleving. God ziet erop toe dat men deze taak goed
uitvoert. Zo lezen we in Psalm 82:1 dat God in de vergadering van de overheid (goden) staat.
Over regeervorm valt veel te zeggen. Ik wil er slechts kort op ingaan. Ligt regering bij enkelen
dan is er het gevaar van tirannie. Ligt de regering bij het volk dan is er kans op oproer. Het
beste is de tussenvorm waarbij de regering ligt bij een overheid van meerdere personen.
Toch mag men de ene regeervorm niet verheffen boven de andere regeervorm. In sommige
landen zijn koningen aan het bewind. In andere landen is sprake van een overheid waarbij
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meerdere personen regeren. Al deze regeervormen zijn er vanwege Gods zorg. Hij geeft de
landen hun regeervorm. Van belang is wel dat de overheid het christendom bevordert.
10-13. Maar hoe zit het met het doden van misdadigers door de christelijke overheid? Mag
een christen dit doen daar Gods wet het doden van mensen verbiedt (Ex. 20:13)? Allereerst
stelt Paulus dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt (Rom. 13:4). Ook kunnen wij
leren van de heilige mannen uit het Oude Testament. Mozes sloeg een Egyptenaar dood.
David liet Joab ombrengen vanwege diens misdaden. Om die reden zijn godzalige koningen
soms genoodzaakt geweest om het zwaard ter hand te nemen. Dit lezen we van David en
Hizkía. In het Nieuwe Testament lezen we dat soldaten, als zij zich oprecht bekeren niet
behoeven te stoppen met hun werk zelf. Zij krijgen alleen het verbod om niemand iets te
ontvreemden met geweld (Luk. 3:14).
22- 32. Christelijke onderdanen dien de overheden te erkennen, daar deze door God zijn
ingesteld. Petrus zegt dat wij de koning moeten eren ( 1 Petr. 2:17) en Salomo zegt dat wij
God en de koning moeten eren (Spr. 24:21). Paulus zegt dat iedereen de overheid
onderdanig moet zijn (Rom. 13:1). Overigens moeten we niet alleen de overheid
gehoorzamen die het ambt op een goede wijze vervult. Ook de overheid die de plicht niet
goed vervult, dienen wij te gehoorzamen. God heeft ons namelijk in Zijn voorzienigheid een
overheid gegeven. Mocht deze verkeerd handelen of zelfs vervallen in tirannie, dan dienen
we te beseffen dat het toch de overheid is die God ons gegeven heeft. Het gebed tot God is
dan het enige juiste middel om ons van deze overheid te verlossen. Overigens spreek ik hier
over ambteloze personen. Krachtens een overheidsambt mag men de overheid wel
beteugelen en tegenstaan.
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