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Genadeleer en heilsweg
Drs. K. Exalto

1. VERKIEZING

Al de ons bekende mannen van de Nadere Reformatie stonden, na 1619, op de
grondslag van de Dordtse Leerregels. Dat houdt in dat zij de leer van een
dubbele predestinatie aanvaardden. Het is in de werken die zij ons hebben
nagelaten merkbaar. Omdat die werken doorgaans praktisch van aard zijn,
komen wij daarin het thema van de predestinatie niet altijd expliciet tegen,
maar impliciet is het steeds aanwezig.
Wij willen in deze bijdrage eerst nagaan hoe de dogmatici onder hen erover
geschreven hebben, dat wil zeggen in de Nederlandse taal, dus de taal die voor
al hun geestverwanten toegankelijk was en waarin zij hun invloed in brede
kring hebben uitgeoefend. Daarna betrekken wij er een aantal werken bij die
niet rechtstreeks tot het genre 'dogmatiek' behoren. Het gaat er ons vooral om
het eigene van de Nadere Reformatie op het spoor te komen. Al steunden de
mannen van de Nadere Reformatie in hun theologie en geestelijk onderwijs
geheel op het gereformeerde leersysteem zoals dat aan de academies in de 17e
en 18e eeuw onderwezen werd, toch legden zij eigen accenten.
a. Wilhelmus a Brakel
Wij beginnen met de Redelijke Godsdienst (uitg. Utrecht 1981) van Wilhelmus
a Brakel. Nadat A Brakel in de hoofdstukken I tot en met IV achtereenvolgens
gesproken heeft over de kennis van God uit de natuur, over het Woord Gods,
over God en over de goddelijke Personen, wendt hij zich al in hoofdstuk V tot
de besluiten van God in het algemeen en in hoofdstuk VI tot de leer van de
eeuwige verordinering der verkiezing en verwerping.
Alleen al deze plaats van de leer der predestinatie in A Brakels Dogmatiek
is opvallend. Zij is niet conform de gang van zaken in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin immers de predestinatie pas behandeld wordt in art. 16,
nadat eerst gesproken is over schepping, voorzienigheid en zondeval. Het is
duidelijk dat door A Brakel de leer van de predestinatie naar voren is gehaald.
Belangrijk is ook dat A Brakel de besluiten Gods met betrekking tot "s mensen
zaligheid en verdoemenis', dus de predestinatie, ondergebracht heeft bij de
'besluiten Gods in het gemeen', wat hij trouwens ook tot uitdrukking brengt in
de volgorde van de hoofdstukken waarin hij beide behandelt. Het geheel eigene van de predestinatie kon daardoor moeilijk meer tot zijn recht komen.
A Brakel begint met zijn lezers eraan te herinneren dat 'kwaadaardige
mensen' zich aan het woord 'predestinatie' of 'voorverordinering' stoten. Daar151

naast zijn er volgens hem ook mensen met weinig kennis of wrevelig van aard
die vol vooroordeel en afkeer zijn zodra het over dit thema gaat. Zou het
daarom niet aanbeveling verdienen - zo vraagt A Brakel - om, wat sommigen
ook hebben voorgesteld, aan dit onderwerp, aan deze 'verborgenheid' maar het
zwijgen toe te doen? Maar neen dat wijst A Brakel af. Hij zegt: 'Dewijl de
Heilige Schrift zo overvloedig daarvan spreekt en het van zeer grote aangelegenheid is, daar het een rechte bevatting geeft van de ganse weg der zaligheid,
en de fontein is van vertroosting en zuivere heiligmaking, zo moet niets achtergehouden, maar de gehele raad Gods verkondigd worden, en een iegelijk moet
trachten deze leer wel te verstaan en wel te gebruiken' (169).
Uit deze woorden moge blijken hoe hoog door A Brakel de waarde van de
leer der predestinatie is aangeslagen. Zonder haar is het niet mogelijk een
rechte bevatting te hebben van de 'weg der zaligheid'. Zij is bovendien een
'fontein van vertroosting'. Als man van de Nadere Reformatie voegt A Brakel
daaraan toe: 'en van zuivere heiligmaking'. Er is dus geen sprake van dat men
in het theologisch onderwijs over deze leer zou mogen zwijgen. Wèl meent A
Brakel er de vermaning aan toe te moeten voegen dat het erop aankomt deze
leer wèl te verstaan en wèl te gebruiken. Hij wist dus dat zij ook misbruikt kan
worden. Het z.g. Besluit van de Dordtse Leerregels heeft hem dat trouwens ook
kunnen leren.
Wij gaan nu over tot A Brakels definitie van de predestinatie. Hij omschrijft haar als 'een eeuwig, vrijwillig en onveranderlijk besluit Gods, om tot
verheerlijking van zijn vrije genade enige mensen te scheppen, onder de zonde
te besluiten en door Christus tot de zaligheid te brengen, en om tot verheerlijking van zijn rechtvaardigheid anderen te scheppen, in zonde te laten komen,
en om de zonde te verdoemen' (171).
Wat leert ons deze definitie?
1. De goddelijke predestinatie is eeuwig en onveranderlijk. Zij is dus niet
slechts een verkiezing en verwerping in de tijd, en zij is ook niet afhankelijk
van enige houding of reactie van mensen.
2. Het doel van de predestinatie is Gods eer, zijn verheerlijking. Met dit
doel voor ogen laat A Brakel hier - in zijn definitie - verkiezing en verwerping
geheel parallel lopen. In Gods raadsbesluit lopen beide evenwijdig. Dat het
God meer gaat om de verkiezing dan om de verwerping brengt A Brakel niet
tot uitdrukking dan alleen hierin dat hij de verkiezing eerst noemt en daarna de
verwerping.
3. De volgorde in Gods besluiten is bij A Brakel: predestinatie, schepping
en zondeval, verlossing door Christus of eeuwige verdoemenis. De verkiezing
is niet - in Gods besluiten - een reactie van God op 's mensen zondeval. De
Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in artikel 16 éérst over 's mensen zondeval en dan over Gods verkiezing in Jezus Christus en het laten van anderen
'in de val en verderf, waarin zij zichzelf gestort hebben'. Bij A Brakel is dat
anders. Trouwens, ook de Dordtse Leerregels beginnen bij 's mensen zondeval
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en verderf (LI) en komen pas daarna tot een verwijzing naar Gods eeuwig
besluit (LVI).
Men kan zeggen dat men bij A Brakel een logische deductie vindt. Alles
wordt afgeleid van Gods besluiten. Toch heeft A Brakel zelf dat wat verderop
in zijn betoog doorbroken. Hij maakt namelijk de zeer waardevolle opmerking:
'ook al bevatten wij het ene en het andere op zichzelf, en het ene na het andere,
zo weten wij, dat God alles met een enkele daad besluit, en alles insluit' (172).
De veelheid en de volgorde der besluiten Gods is er dus alleen maar voor ons
begrip, want in God zelf is alles één.
Ten aanzien van de eeuwige verwerping gaat A Brakel zeer behoedzaam te
werk. Hij moet wel beseft hebben hoe gemakkelijk wij ten aanzien van dit
thema de grens van het bijbels getuigenis kunnen overschrijden. Hij zegt: God
heeft besloten mensen te scheppen, en 'toe te laten dat zij door hun eigen
schuld zouden zondigen' en daardoor verloren zouden gaan (173). Hij gebruikt
hier dus het woord 'toelating'.
A Brakels behoedzaamheid blijkt ook daar waar hij een onderscheid aanbrengt tussen 'het doel van de zaak' en het 'doel van de bewerker' van die
zaak. Ten opzichte van de zaak, zegt hij, is het zó dat God het hele menselijke
geslacht volkomen heilig geschapen heeft, en aldus geschapen heeft tot zaligheid. A Brakel verwerpt dat God de ene mens zou geschapen hebben tot zaligheid en de andere mens tot verdoemenis. Maar er is hiernaast ook nog het doel
van de bewerker van deze zaak, en met het oog daarop zegt A Brakel: Het is
nooit Gods doel geweest bij het scheppen van de mens, dat Hij alle mensen zou
zalig maken.
Het onderscheid lijkt subtiel en zal niet iedereen overtuigen, maar men
moet op A Brakels bedoeling letten. Hij heeft aan het volgende willen vasthouden:
1. De mens is goed en heilig geschapen.
2. De oorzaak van de zonde ligt niet in Gods eeuwig besluit van verwerping.
God is niet de auteur der zonde. De mens zondigt vrijwillig.
3. Het voor eeuwig verloren gaan is 's mensen eigen schuld.
4. Boven dit alles gaat uit Gods hoog en heilig doel: de verheerlijking van zijn
naam, zowel in het behouden worden van enigen als het verloren gaan van
anderen.
Pas echt op dreef komt A Brakel als hij wat verderop in zijn dogmatiek tot
de praktijk komt. Soms, zegt hij, rijzen er aanvechtingen op in de kinderen
Gods of men wel verkoren is. Die aanvechtingen kunnen van allerlei aard zijn.
Ben ik wel (inwendig) geroepen? Ben ik wel uitverkoren? Zou niet al mijn
bidden en roepen vergeefs zijn? Al deze 'inwerpingen' kwellen en kwetsen de
ziel (199). Soms komen zij uit eigen hart voort, soms zijn ze aanvallen van de
duivel. Wat raad? vraagt A Brakel. Zijn antwoord is: Laat u er niet mee in; u
mag niet trachten in te dringen in Gods verborgen raad; houdt u aan Gods
geopenbaarde wil (200). 'God biedt door het Evangelie zijn Zoon Jezus Chris153

tus aan. Hij nodigt allen, die maar willen, dat zij zullen komen. Hij belooft dat
allen, die in de Zoon geloven, het eeuwige leven zullen hebben; Hij belooft dat
Hij niemand, die tot Hem komt, zal uitwerpen. God zal niemand verdoemen
dan om zijn zonden. God verhindert niemand zich te bekeren en in Christus te
geloven en zalig te worden. God is geen oorzaak van iemands verdoemenis
(...). Houdt u aan het Woord, en verlaat die hoge inbeeldingen. Zoekt Christus,
gelooft in Hem, bidt en strijdt tegen de zonde en gelooft dat gij zult zalig
worden, als ge zo doet volgens Gods Woord, dit is de vaste en veilige weg'
(201).
Daarna komt A Brakel - typerend voor het geestelijk onderwijs van de
Nadere Reformatie - tot het beschrijven van een drietal kenmerken, waaruit
iemand besluiten kan of hij uitverkoren is of niet. Het eerste kenmerk is de
krachtdadige roeping ofwel wedergeboorte. Het tweede kenmerk is het geloof.
Dat houdt volgens A Brakel in het zien op Jezus, het naar Hem verlangen en
het zich aan Hem overgeven. Het derde kenmerk is de heiligmaking. Hierbij
citeert A Brakel Efeze 1:4, maar dan niet de eerste woorden (uitverkoren in
Hem) maar de laatste: 'opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem
in de liefde'. De heiligmaking wordt dus extra onderstreept.
A Brakel weet overigens ook van de troost der verkiezing. Hij zegt: 'Hier is
de fontein van troost tegen alle droevige wederwaardigheden, die de Heere u in
dit leven toezendt. Want die allen zijn door de bepaalde raad en voorkennis
Gods' (204).
Men kan zich afvragen of A Brakel hier niet met elkaar verwisselt de troost
die er voor een christen gelegen is in het geloof in Gods voorzienigheid met de
troost die er voor hem gelegen is in het geloof in Gods verkiezing.
Dichter komt A Brakel bij de zaak waar het hem om gaat als hij zegt: 'De
verzekering van zijn verkiezing geeft (de christen) ook veel vrijmoedigheid, en
grote steun in het gebed' (204); want dan kan men zeggen: 'Mijn Vader, Gij
hebt immers mij bij name gekend, ik heb immers genade gevonden in uw ogen,
Gij hebt mij immers van eeuwigheid gekend voor de uwe, mij uitverkoren tot
uw kind, tot een voorwerp van uw liefde, om wonderbaar en verheerlijkt te
worden in uw genade, barmhartigheid en trouw, zich openbarende in de weg,
daar Gij mij op geleid hebt, en nog leiden zult' (204).
Wij vatten samen:
1. In A Brakels spreken over de predestinatie is het orthodoxe leersysteem
van de 17e eeuw duidelijk herkenbaar.
2. Er zijn enkele accentsverschillen te constateren tussen A Brakels predestinatieleer en wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels over de predestinatie belijden.
3. A Brakels predestinatieleer moge vanwege haar uitgangspunt (Gods besluiten) en haar parallellie tussen verkiezing en verwerping een 'harde' indruk
maken, toch was A Brakel beslist geen hyper-calvinist.
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4. Zijn predestinatieleer heeft op zijn (ruime) Evangelieverkondiging geen
inbreuk gemaakt. Vrij en onvoorwaardelijk heeft hij zijn lezers vermaand
en opgeroepen tot geloof en bekering.
5. In zijn spreken over de predestinatie vertoogt A Brakel enkele typisch gereformeerd-piëtistische eigenschappen, want hij schenkt ruim aandacht aan de
'gewetensgevallen' en legt een extra zwaar accent op de 'heiligmaking'.
b. Hermannus Witsius (1636-1708)
Witsius heeft zijn dogmatisch hoofdwerk heel anders opgezet dan A Brakel.
Alleen al de titel wijst dat uit: Van de Verscheydene Bedeelinge der Verbonden
Godts met de Menschen (Amsterdam 1736, 4e dr.). Deel III.IV gaat over de
verkiezing.
Witsius heeft de verkiezing gerekend tot de goederen van het genadeverbond. De verkiezing was voor hem een integraal bestanddeel daarvan. In dat
opzicht vormt zij één geheel met de inwendige roeping, de wedergeboorte, het
geloof, de rechtvaardigmaking, de aanneming tot kinderen, de heiligmaking en
de heerlij kmaking - ook met alle goederen van het genade verbond.
Als gevolg hiervan begint Witsius zijn onderwijs omtrent de verkiezing
onmiddellijk bij Christus. Met een beroep op 1 Petrus 1:20 (Christus voorgekend voor de grondlegging der wereld) stelt hij vast, dat ook Hij door God is
uitverkoren en dat door een besluit van God aan Christus allen gegeven zijn die
Hij zou zaligmaken. De woorden uit Efeze 1:4: in Hem verkoren voor de
grondlegging der wereld legt Witsius zó uit: Dat wil niet alleen zeggen: door
Christus als God, die bijgevolg de Verkiezer is, maar ook in Christus als Middelaar, die daartoe uitverkoren is (300). Christus is dus voor Witsius zowel de
Verkiezer, nl. als God, als de Verkorene, nl. als Middelaar. Het laatste heeft
Witsius uitgewerkt, het eerste niet; hij heeft er niet, zoals later Karl Barth
(Christus de verkiezende God), zijn predestinatieleer op gebouwd.
Men vindt bij Witsius dan ook niet dat God om Christus' wil zondaren zou
hebben verkoren. Neen, de verkiezing rust bij hem, evenals in de Dordtse
Leerregels, geheel in het welbehagen Gods.
Hij geeft er de volgende definitie van: 'De Verkiezinge is een eeuwig, vry,
en onveranderlyk raadslot Godes van de te openbaren heerlykheyt zyner genaade in de eeuwige saligheyt van eenige seekere menschen' (30). Zij is dus:
1. een raadsbesluit van God; niet slechts een handelen van God in de tijd;
2. eeuwig en onveranderlijk;
3. vrij. Zij rust in Gods souverein welbehagen;
4. particulier; dit wordt door Witsius extra onderstreept door te spreken van
'eenige' en 'seekere' mensen; zij is dus niet algemeen;
5. haar doel is de openbaring van de heerlijkheid van Gods genade.
Merkwaardig is dat Witsius hier niet spreekt over de eeuwige verwerping.
Toch werd die door hem wel beleden. Dat blijkt alleen al uit de scherpte
waarmee hij de particulariteit van de verkiezing heeft benadrukt.
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Wij zullen nu vervolgens om Witsius' verkiezingsleer goed te verstaan er
zijn verbondsleer bij moeten betrekken.
In hoofdstuk II.III. van zijn boek geeft hij van het genadeverbond de volgende omschrijving. Het heeft haar grondslag in een 'verdrag' tussen de Vader
en de Zoon, dat reeds in de eeuwigheid gesloten is. In de eeuwige Raad Gods is
de Zoon door de Vader gesteld tot Zaligmaker van het menselijke geslacht, op
voorwaarde dat Hij in de volheid des tijds, zou geboren worden uit een vrouw
en onder de Wet. Zo is Christus van eeuwigheid gesteld tot een Hoofd van hen
die zalig zullen worden. Zij zijn Hem gegeven (145). Op grond hiervan kan
Witsius zeggen: In het boek des levens des Lams (waarin de namen staan van
Gods uitverkorenen) staat Christus, als Gods Verkorene, op de eerste bladzijde
(300).
Zo worden door Witsius uitverkiezing en genadeverbond in elkaar geschoven. Tot het genadeverbond kunnen, dank zij deze dogmatische conceptie,
alleen de uitverkorenen behoren. Met als gevolg dat Witsius gaat spreken over
een 'uitwendig verbond' en over inwendige en uitwendige bondgenoten. En
dat heeft dan ook weer in hoge mate zijn prediking en kerkelijke praxis bepaald. Zelf geeft hij daarvan reeds hier een kleine blijk, door vast te stellen, dat
wij al te licht kunnen vermoeden dat wijzelf of anderen tot de uitverkorenen
behoren (303).
Dat betekent dat nu des te meer de vraag klemt, hoe wij kunnen wéten of
wij tot Gods uitverkorenen behoren. De mogelijkheid daartoe heeft Witsius
beleden. Hij zegt: 'Gelykerwijs deze (nl. de verkiezing) by God vast is; alsoo
kan ook een geloovige een vaste kennisse daar van bekomen; en uyt onfeylbaare kenteekenen weten dat hy uytverkoren is' (317). Men kan dus tot zekerheid komen. Hoe? Witsius zegt niet: Door het geloof in de beloften van het
Evangelie! Hij zegt: door de kenmerken, die hij zelfs 'onfeilbaar' noemt.
Zo rust dus de zekerheid aangaande onze verkiezing op de kenmerken. Wij
kunnen haar niet rechtstreeks verkrijgen; dat wijst Witsius beslist af. Hij vraagt:
Wie is ooit in de hemel opgeklommen? Wie heeft ooit de boeken van de
goddelijke besluiten en geheimenissen met een nieuwsgierig oog kunnen doorsnuffelen? Wie heeft ooit een blik kunnen werpen in het hart van God? Roekeloosheid zal hier verre van ons moeten zijn. 'Maar het geene God van de
Saligheyt der zyne van eeuwigheyt bedacht heeft / dat openbaart hy haar in der
tyd door onbedriegelyke kenteekenen' (318). En dan noemt Witsius twee boeken waaruit de gelovigen kennis kunnen verkrijgen dat hun namen geschreven
staan in het Boek des levens. Hij noemt in de eerste plaats de Heilige Schrift,
voor zover daarin de kenmerken der verkiezing staan opgetekend; en in de
tweede plaats het boek van het geweten. In dat 'Boek der Conscientie kan een
yegelyk lesen / soo hy maar een behoorlyke naarstigheyt tot soo grooten zaake
aanwend / of die kenteekenen by hem worden gevonden' (318).
Er is dus bij Witsius sprake van een tweevoudige zekerheid. Niet alleen de
kenmerken (te vinden in de Schrift) zijn zeker, maar er is ook zekerheid in het
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luisteren naar eigen geweten. Men behoeft slechts * naarstigheid' aan te wenden, en dan hoort men, uit het geweten, of men uitverkoren is of niet. Die weg
staat volgens Witsius voor 'iedereen' open. Het komen tot zekerheid aangaande onze verkiezing is dus een kwestie van naarstig omgaan met de kenmerken
en het bevragen van het geweten.
In totaal noemt Witsius vier kenmerken:
1. een krachtdadige roeping Gods;
2. het geloof in God en Christus;
3. het haten en mijden van de zonde; en
4. een oprechte en standvastige 'behertiging van Heyligheyt'.
Witsius vervolgt: 'Soo is verder de Conscientie te onderzoeken / of die deze
dingen in zich bevind; en gemerkt hebbende dat de zaak zich soodaanig heeft /
soo kan een geloovige ziele van haare verkiezinge gerustiglyk verseekert zijn
uyt de ongetwijffelde kenteekenen van de zelve' (318).
Is dit alles? Neen, Witsius weet toch ook nog van een rechtstreekse verzekering van onze eeuwige verkiezing. Zij draagt een mystiek karakter. Zij staat
boven de gewone weg van het gebruik maken van de kenmerken. Zij is overigens volgens Witsius niet zeldzaam, want hij gebruikt het woord 'dikwijls'.
Hij zegt: 'Hier by komt ook dikwijls / dat God zyne uytverkorenen met zulke
lieflykheden zyner zeer weldadige liefde omhelst / dat se met die geestelyke en
onuytspreekelyke soetigheden / die van aardsche zielen noch gevat noch gesmaakt kunnen worden / dronken gemaakt wordende / niet min van haare
verkiezinge verseekert zyn / dan of zy haare naamen in Gods handen geschreven sagen' (318).
Deze mystieke verzekering van onze eeuwige verkiezing gaat, aldus Witsius gepaard met het 'inwendige getuygenisse' van de Geest aangaande onze
aanneming tot kinderen (318).
Is deze zekerheid nu het deel van al Gods kinderen? Witsius ontkent het, al
heeft hij zojuist het woord 'dikwijls' gebruikt. Sterker nog, hij ontkent de
noodzaak van deze zekerheid. 'Onse saligheydt hangt niet aan die volle verseekeringe', zegt hij (319). Iemand kan 'geheel en ongeschonden' deel hebben
aan Christus en gemeenschap met hem hebben en toch de volle zekerheid des
geloofs missen (319).
Dat neemt echter niet weg dat deze zekerheid in hoge mate begerenswaardig is. De gelovigen zullen dan ook naar deze 'verseekertheyt haarer verkiesinge' moeten streven. Alleen zo kunnen zij 'vrolik en blyde in den Heere' leven.
Twijfel aan eigen verkiezing belet een gelovige niet 'geluckiglik in den Heere
te ontslaapen', maar zij belemmert wel een 'onbekommerde blydschap'. Bovendien, met onze zekerheid is de heerlijkheid Gods gediend. En, niet te vergeten: 'dese verseeckertheydt / daar wy van spreecken / bevordert ook de nauwkeurige betrachtinge der godsaligheydt / en ontsteeckt een brandenden yver in
deselve' (319). Iemand die ten volle verzekerd is van zijn eeuwige verkiezing
komt - in zijn overdenkingen - tot onder andere deze woorden: 'Hebt gy my
157

uyt loutere liefde uytverkooren tot de saligheydt? En zoude ik u niet wederom
verkiesen tot myn Heere / tot myn Koning / tot myn Bruydegom / tot het
eygendom myner ziele / tot myn hoogste of liever eenige wellust? Hebt gy my
uytverkooren uyt zoo vele andere / Die sich selven overgelaaten zynde het
eeuwige verderf hebben te verwachten; En zoude ik met alle kracht niet daar
toe arbeyden / dat ik boven andere in liefde / in uwen dienst/ in alle plichten
van Heyligheydt moge uytmunten?' Witsius besluit dit hoofdstuk met de vraag:
'wie zoude ontkennen dat in de oeffeninge van dese overdenckingen het pit
van de Godsaligheydt en Heyligheydt gelegen is' (320).
Samenvatting:
Als wij proberen samen te vatten wat Witsius aangaande Gods verkiezing
geleerd heeft, komen wij tot het volgende resultaat:
1. De verkiezing neemt bij Witsius een allesbeheersende plaats in. Het genadeverbond staat onder de beheersing daarvan.
2. Er is een uitwendig en een inwendig verbond. Tot het uitwendige verbond
behoorde indertijd geheel Israël; tot het inwendige verbond behoren alleen
Gods uitverkorenen tot de eeuwige zaligheid.
3. De gewone weg om tot zekerheid aangaande hun verkiezing te komen is
voor de gelovigen dat zij in de Schrift de kenmerken daarvan nagaan en dan
hun geweten onderzoeken of die kenmerken daarin te vinden zijn.
4. Daarnaast en daarbovenuit is er ook de mogelijkheid dat zij door een mystieke openbaring van de liefde Gods van hun verkiezing verzekerd worden.
5. De geloofszekerheid aangaande de verkiezing is niet tot het verkrijgen van
het heil noodzakelijk, wel gewenst.
6. De vrucht van de verkiezing is vooral dat de zekerheid dienaangaande
aanspoort tot het leiden van een heilig leven. Het eigene van de geloofsverkondiging en geloofspraktijk bij de mannen van de Nadere Reformatie is
hierin duidelijk herkenbaar. Vooral de leer der 'kenmerken' en het spreken
over mystieke ervaringen is daarvoor typerend.
c. Gisbertus Voetius
Kort nadat op de Dordtse Synode van 1618/1619 de remonstrantse twisten waren
beslecht, nl. in 1627, liet de Heusdense predikant Gisbertus Voetius een geschrift
uitgaan onder de titel Proeve van de Kraght der Godsaligheydt (2e druk Utrecht
1656). Het boek biedt een apologie van de leer van Dordt. Er was de leer van Dordt,
met name haar verkiezingsleer verweten, dat zij een 'Oorkussen' zou bieden 'om in
vleeselijcke sorgeloosheyt te slapen', en dat zij een 'strop van wanhoope' zou
bieden om daarmee, net als Judas, zichzelf op te hangen (Opdracht). Dit verwijt
werd vooral naar voren gebracht door Daniël Tilenus (1561-1633), die van contraremonstrant een overtuigd arminiaan was geworden.
Voetius' geschrift is meer praktisch en stichtelijk dan uitgesproken dogmatisch; hoewel: voor de polemiek is een ruime plaats ingeruimd.
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Het is Voetius in dit geschrift er vooral om te doen, te laten zien hoe
'troosteloos' de leer van de remonstranten is, en hoe 'troostvol' daartegenover
de leer van Dordt is.
Op de volgende punten ontspint zich de discussie. Tilenus: Uw God is niet
een God om lief te hebben. In die God is niet de minste wijsheid of goedheid te
bespeuren. Voetius: Alsof men bij zulke mensen als u op het oog hebt, de
ongelovigen, al dadelijk met het hoogste en het zwaarste zou moeten beginnen.
Men moet veeleer beginnen met hen enige 'gemeyne beginselen' bij te brengen
(121). Men moet tegenover hen beginnen met te spreken over de zonde en over
de genade Gods in Christus, en niet over de uitverkiezing (123).
Tilenus: Uw leer maakt de onbekeerden zorgeloos, onwillig om de middelen der genade te gebruiken (139). Voetius: Dat is al een oud verwijt. Er is door
de Tractizijnen' al talloze malen op gereageerd. Doel en middelen zal men
niet van elkaar mogen scheiden, God heeft ze samengevoegd. Als men de
middelen niet gebruikt, zal men ook het doel (de zaligheid) niet bereiken. Het
zou van Satan afkomstig zijn als men de mensen voorhield: U behoeft niet te
geloven en u behoeft u niet te bekeren, want als u uitverkoren bent, dan zult u
toch wel zalig worden, en als u niet uitverkoren bent dan is alles tevergeefs
(140). Hizkia wist dat hij nog 15 jaar zou leven, maar dat maakte hem allerminst zorgeloos; hij deed wat hij kon om te blijven leven (145). Paulus wist dat
God besloten had al het volk dat zich bij hem in het schip bevond, te zullen
behouden, maar toch verzuimde hij het gebruik van de middelen niet, maar
deed alles wat in zo'n geval gedaan dient te worden (Handelingen 27). Het is er
verre vandaan dat wij het gebruik van de middelen achterwege zouden mogen
laten. Zij zijn ingesloten in Gods Raad (147).
Tilenus: Uw leer kan een zorgeloos levend mens niet tot bekering brengen
(179). Voetius: U dwaalt, want u ziet over het hoofd dat God over, in, met en
door ons werkt (191).
Wie een eeuwig besluit Gods van verkiezing en verwerping ontkent, maakt,
aldus Voetius, Gods genade en liefde algemeen en onzeker. Men houdt dan een
genade over die omver gestoten kan worden, die kan ophouden, die uitgeblust
kan worden, een genade die de mens in twijfel houdt, hem doet waggelen als
een koorddanser; een genade die begint maar niet voleindigt, belooft maar niet
volbrengt, die al haar kracht laat afhangen van de Verrotten draet van onsen
dooden of crancken vryen wille' (39). Men kan er geen benauwd en aangevochten geweten mee troosten. Men kan er ook niet een christen die in uitwendig kruis of in doodsnood verkeert mee troosten - want wie weet of hij volharden zal (40).
Maar deze leer - en dat zit Voetius hoog - brengt de mens ook niet tot
levensverbetering en godzaligheid. De leer der remonstranten is in dat opzicht
geen haar beter dan die van het pausdom. Men voelt niet eigen onvermogen
en grondeloze verdorvenheid, en daarom ontbreekt de ware nederigheid. De
prikkel om God te zoeken en van Hem alles te verwachten ontbreekt (42).
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's Mensen natuurlijke krachten worden hoog verheven, en Gods genade wordt
daarentegen klein gemaakt (43). Bovendien ontbreekt ook de dankbaarheid
voor de ontvangen genade (41).
Voetius heeft hiermee, zoals hij zelf zegt, niet alle 'remonstrantsgezinden'
voor 'losse en onvrome luyden' willen uitschelden. Hij wil niet ontkennen dat
er ook onder hen zijn 'die de Heere soecken te vreesen', maar dan past hij een
woord van Luther toe, gebruikt ten aanzien van oude godvruchtige leraars:
Zijzelf zijn soms anders dan men uit hun woorden zou kunnen opmaken (44).
Ten aanzien van art. 1 van de Dordtse Leerregels brengt Voetius het volgende naar voren. Deze leer dient a. tot vertroosting, b. tot godzaligheid. Ons
geweten wordt gezet op een hoge steenrots, buiten, ja boven onszelf en alle
middelen ter zaligheid, tot in de hemel, ja zelfs tot in de tijd die aan alle tijd
voorafging (68). Een absoluut besluit van God, dat ligt niet in ons of iets dat
menselijk en veranderlijk is, maar in Gods welbehagen (70). Is er van binnen
strijd en aanvechting, omdat wij onze onwaardigheid en zwakheid voelen, hier
vindt men kracht; wie meent alle geloof kwijt te zijn, vindt hier eeuwige
genade. Is er twijfel of wij het geloof hebben en, zo wij het hebben, of en hoe
wij het behouden zullen, laten wij ons hiermee geruststellen: of wij ook vallen
en waggelen, God is sterk, zijn Raad verandert niet. Mist u een gevoelige
troost, Hij verlaat u niet, zijn goedertierenheid is van eeuwigheid (72).
Maar, zoals gezegd, deze leer dient ook tot godzaligheid. 'Onse Leere van
de Verkiesinge onderhoudt en vordert de ware pracktijcke der Godtsaligheydt'
(75). Een onveranderlijk voornemen Gods wekt in ons een onveranderlijk voornemen om godzalig te leven (80). Tot de vruchten van de leer der uitverkiezing
rekent Voetius: kennis van de zonde, droefheid over de zonde (immers, God
heeft ons zo liefgehad), zorgvuldigheid in levenswijze (God niet bedroeven),
liefde jegens God en de naaste, dankbaarheid, ootmoed, lijdzaamheid, gehoorzaamheid en naarstigheid in het beoefenen van goede werken (77v).
Samenvattend kunnen wij constateren:
1. Voetius heeft de leer van Dordt aangaande de predestinatie niet alleen
beaamd maar ook verdedigd.
2. Hij was erop tegen dat de leer der verkiezing in het onderwijs van de kerk
voorop wordt gesteld. Men moet daarin beginnen met 'zonde' en 'genade'
in Christus.
3. Hij handhaafde 's mensen verantwoordelijkheid, door scherp naar voren te
brengen dat het doel (de zaligheid) niet mag worden losgemaakt van het
gebruik der middelen. God werkt in, met en door de middelen.
4. Hij expliceerde, als practicus, wat de Dordtse Leerregels zeggen omtrent de
troost der verkiezing.
5. Hij benadrukte, als man van de Nadere Reformatie, sterk dat de leer der
verkiezing een stimulans is tot het betrachten van de godzaligheid.
6. Voetius' betoog onderstreept hoe orthodox de gereformeerde piëtisten in
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ons land hebben willen zijn. Zij legden hun eigen accenten, maar weken
van de leer van Dordt niet af.
d. Gregorius Mees
Nog een tweede practicus willen wij invoeren, Gregorius Mees (1631-1694).
Hij schreef een tractaat getiteld De gouden Keten der Saligheyt (Rotterdam
1685), waarin hij een uitleg biedt van Romeinen 8:28-30, het Schriftgedeelte
waarin Paulus ook over Gods voorverordinering spreekt.
Mees is in het geheel van de beweging van de Nadere Reformatie een
opvallende verschijning geweest. Hij was niet een leerling van Voetius maar
van Maresius (Groningen). De piëtistische trekken zijn ook bij hem onmiskenbaar aanwezig, maar hij was tegelijk een man die bewust zich aansloot bij de
Reformatie van de 16e eeuw. Hij heeft in zijn werken menigmaal Puriteinen
geciteerd, maar even talrijk de hervormers Luther en Calvijn. Hij stond zeer
kritisch tegenover de laat-middeleeuwse vroomheid. Hij noemde Tauler en
Thomas a Kempis 'werck-christenen', en hun devotie noemde hij een 'mooi
gekleurde strik van Satan', omdat hij bij hen miste het 'rechtvaardigend geloof' in Christus, en alleen daardoor zijn wij met God verzoend (90vv).
In zijn verkiezingsleer keert Mees zich scherp tegen de 'arminiaanse dwaling', als zou Gods voornemen afhankelijk zijn van 's mensen voornemen
(136). Paulus spreekt, aldus Mees, in vers 29 (die Hij tevoren gekend heeft)
van een 'uitverkiezende voorkennis', een vrij en krachtig genadewerk, dat
onveranderlijk en onherroepelijk is (145).
Vanuit Gods voor-kennis komt Mees tot Gods voor-bestemming. Eerst zet
Mees de leer als zodanig uiteen, en dan gaat hij, als practicus, in op de 'zwarigheden'. Het leerstellige kunnen wij hier overslaan; het bevat niet anders dan
wat 'Dordt' leerde. Al is wel opvallend met hoe grote nadruk door Mees op de
'middelen' is gewezen. Van de verkiezing van bepaalde personen, zegt hij, kan
niet worden losgemaakt de 'voor-verordinering der middelen' (146). De verkiezing heeft haar middelen, maar de verwerping ook. Het is bepaald niet zó
dat God enig mens het kwaad zou instorten, maar Hij geeft de verworpenen
over aan hun zonden, waar hun natuur zo begerig naar is (147).
Als de vraag wordt gesteld of niet Christus en het geloof de 'bewegende
oorzaak' van de verkiezing zijn, is Mees' antwoord: Christus is middel ter
uitvoering maar niet oorzaak der verkiezing; Hij is de oorzaak der zaligheid,
niet der verkiezing. Is Gods raad dan zó absoluut, dat alle middelen en zelfs
Christus en het geloof worden uitgesloten, vraagt Mees. Hij antwoordt: God
is absoluut Soeverein. Maar men bedenke dat God niet het einde (doel)
heeft bepaald zonder tegelijk ook de middelen te verordineren om dat doel te
bereiken. Niemand zal zalig worden alleen maar omdat God hem van
eeuwigheid heeft voorgekend, maar omdat hij in Christus gelooft en vruchten
van bekering voortbrengt. Onfeilbaar zullen zalig worden allen die God voorgekend heeft, omdat zij onfeilbaar tot Christus gebracht en Hem ingelijfd
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worden (155). Ook de verworpenen worden geroepen, maar zij willen niet.
Kan iemand op grond van enig kenmerk weten dat hij een verworpene is?
Mees antwoordt: Dat kan niemand weten, want de deur der genade staat nog
steeds open (158). Oprechte christenen, gaat eens na of Gods voorverordinering in u haar uitwerking heeft; dat mag u geruststellen (159). Gaat niet af op
uw gevoelens. Uw zaligheid hangt niet af van uw gevoel (163). En verder,
tracht uw huisgenoten en naasten voor Christus te winnen (162).
Een grote moeilijkheid - waar Mees ook op ingaat - is hoe Gods genade
allen kan worden aangeboden, terwijl toch niet allen die het Evangelie horen
uitverkoren zijn. In zijn 'oplossing' van dit probleem begint Mees ermee de
eenheid van Gods roeping te benadrukken. Hij zegt: allen die inwendig geroepen worden, worden eerst uitwendig geroepen (108). Men kan dus in- en uitwendige roeping niet van elkaar scheiden. Heeft God, zo vraagt hij verder, dan
niet het voornemen om allen die Hij uiterlijk roept, zalig te maken? Antwoord:
Neen (109). Handelt God dan niet geveinsd? Antwoord: Neen, want God laat
allen zijn genade aanbieden, hetzelfde Evangelie en op dezelfde wijze, maar er
zijn er velen die niet luisteren. God is trouwens niet verplicht om aan ieder zijn
genade te schenken (113v). Maar is dan niet alles tevergeefs wat wij doen? Dit
is een 'vuile ingeving van de duivel, smook van de hel' (115). Zodra er leven in
ons is, begint het zich ook te roeren; wij grijpen de middelen aan en worden
gewillig. Als God werkt, werken wij ook. Er komt berouw en een oprecht
geloof waardoor wij Jezus Christus aannemen (116). De leer der eeuwige
goddelijke verkiezing is de eerste 'fontein van alle heil' (18).
Samenvatting:
1. Mees stond op de grens van Orthodoxie en Piëtisme, behoorde tot beide.
2. Zijn rechtvaardigingsleer - die zijn hoofdinteresse had - rustte in zijn verkiezingsleer. In beide domineert het sola gratia.
3. Gods verkiezing sluit het gebruik maken van de middelen in zich; er is nl.
niet alleen een predestinatie van mensen maar ook van middelen.
4. Wie het over Gods eeuwige verwerping heeft moet het óók hebben over
's mensen (vrijwillige) goddeloosheid, ongeloof en ongehoorzaamheid.
5. Gods genade in Christus moet allen worden aangeboden.
6. Alle christenen moeten trachten anderen te winnen.
e. Conclusie
Zien wij terug op de weg die nu is afgelegd, dan kunnen wij zeggen dat alle
vier genoemde schrijvers, Wilhelmus a Brakel, Hermannus Witsius, Gisbertus
Voetius en Gregorius Mees, bij alle onderling verschillende accentslegging ten
aanzien van de leer der predestinatie op de grondslag van 'Dordt' stonden. Met
betrekking tot de basis waren de gereformeerde orthodoxen en de gereformeerde piëtisten één. Vandaar dat zij in het historisch onderzoek vaak zo moeilijk
zijn te onderscheiden. Terwijl de ene onderzoeker een bepaalde figuur rekent
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tot de 'orthodoxen' rekent de ander hem tot de 'piëtisten'. Met allerlei definities komen wij op dit punt niet ver.
Zelfs met de accentslegging zullen wij voorzichtig moeten zijn. A Brakel,
Witsius en Voetius hebben sprekend over de leer der predestinatie vooral gewezen op het nut ervan voor het leven in de heiligmaking, maar ging het de
'orthodoxen' niet evenzeer om de praktijk der godzaligheid? Het verschil is
hooguit de kracht waarmee het accent gelegd wordt en - dat is misschien nog
belangrijker - het op de achtergrond laten liggen van andere noties. Ook voor
wat er nu verder volgt in deze bijdrage geldt, dat naar ons gevoelen het 'eigene' van de theologie van de Nadere Reformatie vergeleken bij die van de
Orthodoxie in de meeste gevallen slechts van relatieve aard is.

2. ROEPING, WEDERGEBOORTE EN BEKERING

a. Wilhelmus a Brakel
Bij de mannen van de Nadere Reformatie vindt men doorlopend dat de drie
begrippen: inwendige roeping, wedergeboorte en bekering promiscue of zelfs
als synoniemen gebruikt worden. Daarom vatten wij ze hier alle drie samen in
één hoofdstuk.
Aan het begin van de heilsweg wordt niet het geloof geplaatst maar de
wedergeboorte. Wilhelmus a Brakel heeft daarvan in zijn Redelijke Godsdienst
publiek rekenschap afgelegd. In hoofdstuk XXXII, dat over het Geloof gaat,
begint hij met vast te stellen: 'Wij doen het geloof na de wedergeboorte volgen, niet dat de mensch eerst levend en wedergeboren is, en daarna het geloof
verkrijgt; integendeel: het geloof gaat voor de wedergeboorte, wel niet in tijd,
maar in orde der natuur; want het Woord is het zaad der wedergeboorte, 1
Petrus 1:23 en het Woord kan geen nut doen dan door het geloof, Hebreeën
4:2' (769). Erg helder is volgens ons deze argumentatie niet. De wedergeboorte, zegt A Brakel gaat in tijd vóór het geloof. Maar hoe is daarmee te rijmen dat
hij tegelijk afwijst dat de mens éérst wedergeboren wordt en pas daarna het
geloof verkrijgt? En wat bedoelt A Brakel met de uitdrukking dat het geloof
vóór de wedergeboorte gaat 'in orde der natuur'? Wat is de zin van deze
uitdrukking? En waarom heeft A Brakel zich niet gehouden aan de door hem
zelf geciteerde bijbelteksten? Wij hebben de indruk dat hij de prioriteit van het
geloof, een grondstelling van de Reformatie, die het sola fide leerde, heeft
willen veilig stellen en dat hij daartoe zijn toevlucht gezocht heeft in de formule 'orde der natuur', maar dat hij intussen toch zijn hart verpandde aan de
piëtistische volgorde van wedergeboorte en geloof. Had hij niet beter gedaan
met beide, geloof en wedergeboorte dicht bij elkaar te houden, zonder een
uitweg te zoeken in een weinigzeggende constructie?
Wij zullen overigens A Brakel niet mogen verwijten dat hij zich, zoals vele
anderen, heeft laten vastpinnen op een bepaalde ordo salutis (heilsorde). Hij
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had nog het (reformatorisch) besef dat men wat de toepassing van het heil door
de Heilige Geest betreft met schema's zeer voorzichtig moet zijn. Het volgorde-denken heeft al heel wat rampen veroorzaakt. Daarin is meer scholastiek
dan vertolking van de bijbels-reformatorische boodschap. A Brakel zegt: 'Hoewel
men onderscheiden kan roeping, wedergeboorte, bekering, heiligmaking (...)
zo gebruikt nochtans de Schrift niet altijd dat onderscheid, maar sluit het wel
alles in in het ene of andere woord' (746). A Brakel heeft blijkbaar willen
zeggen: Elk van deze begrippen kan in de Schrift het héle heil, en de hele
heilsweg tot uitdrukking brengen. A Brakel was - als het erop aankwam - geen
scholasticus.
Luisteren wij nu verder naar wat hij over de roeping (hoofdstuk XXX) en
over de wedergeboorte en bekering (hoofdstuk XXXI) te zeggen heeft.
Van de roeping geeft hij de volgende definitie: 'De roeping is een genadewerk Gods, de zondaar door het evangelie nodigende, uit de staat der zonde en
toorn over te gaan tot Christus, en door Hem verzoening met God, godzaligheid en zaligheid te verkrijgen, en de Zijnen door de Heilige Geest krachtdadig
tot die staat overbrengende' (709).
A Brakel geeft ook hier, zoals zijn gewoonte was, vervolgens een nadere
uitwerking van zijn definitie. Daarin wordt door hem onderscheid gemaakt
tussen een uitwendige en een inwendige roeping. Het schema uitwendig-inwendig was in zijn tijd èn in de Orthodoxie èn in het Piëtisme algemeen
gangbaar. Het gevaar dat aan het gebruik van dit schema kleeft is dat het
'uitwendige' tot iets onbelangrijks wordt gedegradeerd. Is dat bij A Brakel ook
zo?
Het blijkt dat hij in elk geval gepoogd heeft dat te voorkomen. Hij zegt nl.:
Beide zijn van God en beide geschieden door hetzelfde Woord Gods (711).
Maar tegelijk zegt hij ook: 'maar zij zijn onderscheiden daarin, dat de éne
alleen geschiedt uitwendig door het Woord (...), de andere dringt door tot in het
hart des menschen', en brengt tot 'gehoorzaamheid des geloofs' (711). Heeft A
Brakel niet tóch Woord en Geest te veel van elkaar gescheiden? En ligt niet
juist hierin een kenmerkend verschil tussen de theologie van de mannen van de
Nadere Reformatie èn de theologie van de reformatoren van de 16e eeuw?
Ons beeld van hetgeen A Brakel beoogd heeft wordt scherper wanneer wij
nu vervolgens van hemzelf vernemen wat volgens hem de 'uitwendige' roeping inhoudt. Hij geeft daarvan de volgende omschrijving (lang citaat): 'Arme
mensch, gij ligt onder de zonde en toorn Gods, gij gaat dien weg in, welks
einde is het eeuwig verderf; maar God heeft zijn Zoon Jezus Christus gezonden
tot een Borg; in zijn lijden en sterven is volkomen genoegdoening aan Gods
gerechtigheid, en alzo vrijmaking van schuld en straf. In zijn gehoorzaamheid
aan de Wet is volkomen heiligheid, zodat Hij volkomen kan zaligmaken allen,
die door Hem tot God gaan. Christus biedt u al zijn verdiensten, en alzo eeuwige zaligheid aan; Hij roept, Hij nodigt nu een iegelijk (met de woorden):
Wendt u naar Mij en wordt behouden, neemt Mij aan, geeft u over aan Mij,
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treedt met Mij in een verbond, zo zult gij niet verloren gaan, maar het eeuwige
leven hebben'. Tot zover.
Wij voegen hier, om tot een compleet beeld te komen, nóg een (lang) citaat
aan toe. 'Daar nu Christus allen, die onder de bediening (van het Evangelie)
leven, aangeboden wordt, zo mag niet alleen een iegelijk komen, en behoeft
niemand achter te blijven uit vrees of hij wel geroepen wordt, maar móet een
iegelijk tot Christus komen, om door Hem gerechtvaardigd, geheiligd, bewaard en verheerlijkt te worden (...). Het geloof bestaat in de uitgang uit
zichzelf van een verlegene over zijn ellendige staat, en van een begerige ziel
naar verzoening, vrede, heiligheid en heerlijkheid, en in het overgaan in Christus, en in het aannemen van Hem, die Zichzelve aanbiedt, en een ieder tot Zich
roept en nodigt, met de belofte, dat die komen, niet uitgeworpen zullen worden
...' (720).
Wat leren ons deze citaten? Hoewel door A Brakel het schema uitwendiginwendig is gehanteerd zal men toch niet kunnen zeggen dat zijn prediking
slechts descriptief van aard is geweest. Zij was juist sterk appellerend! Men is
in verleden (en heden) nogal eens met dit schema een heel andere kant uitgegaan. Ons treft ook hier bij A Brakel zijn ruime evangelieprediking. In de
zojuist gegeven citaten wordt door hem nergens een bepaalde voorwaarde
gesteld, waaraan door de hoorder van het evangelie eerst zou moeten worden
voldaan; integendeel, hij zegt steeds dat een 'iegelijk' wordt genodigd.
Nu over wat A Brakel gezegd heeft over de 'inwendige' roeping. Hij verstaat daaronder, zoals hij zelf zegt, hetzelfde als de 'levendmaking', 'opwekking uit de doden', het 'openen van het hart' en 'Gods trekken', met andere
woorden: de wedergeboorte (724).
Maar treffend is wat A Brakel verder zegt over de aard van deze inwendige
roeping. Zijn stelregel is: 'God werkt de inwendige roeping overeenkomstig
des menschen natuur' (724). De natuur van de mens is dat hij een redelijk
schepsel is, met verstand en wil en oordeel. God gaat in het roepen en wederbaren van de mens zó met hem om als hij door God zelfgeschapen is. Niet als een
levenloos voorwerp, hout of steen, of als een dier, maar als een mens. Dat
betekent dat God de mens niet tegen wil en dank dwingt, maar hem overreedt
en wint. A Brakel zegt het zo: 'overeenkomstig deze natuur des menschen
werkt God in de roeping, de Heere dwingt de wil niet tegen zijn dank, maar de
Heere geeft het verstand ogen om geestelijke dingen geestelijk te kunnen zien,
en door dat licht dringt de Heere door tot de wil, en neigt die tot de omhelzing
van de gekende beminnelijke zaken, en raakt alzo èn verstand èn wil aan'
(725).
Niemand zal het aandurven A Brakel te verwijten dat hij geloochend zou
hebben dat de mens van nature 'dood' is in zonden en misdaden; hij spreekt
immers nadrukkelijk over de 'levendmaking' van de zondaar, maar A Brakel
heeft er terecht oog voor gehad dat dat een geestelijk-zedelijke daad van God
is, waarbij het mens-zijn van de mens niet uitgewist wordt.
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Tot zover over de roeping bij A Brakel. In het volgende hoofdstuk (XXXI)
behandelt hij de wedergeboorte. Hier behandelt hij uitvoerig de bekering. Het
is een thema dat door de mannen van de Nadere Reformatie talloze malen
behandeld is. Sprak men in de tijd van de Reformatie steeds over 'boete' (of
boetvaardigheid) en 'geloof, de bekering is het speciale thema van het Piëtisme geworden. Wij hebben hier dus weer te maken met - tot op zekere hoogte iets eigens van de Nadere Reformatie.
Opnieuw treft ons, ook hier, A Brakels pastorale mildheid. Zijn dogmatiek
is allesbehalve een dorre beschrijving van een bepaald leerstelsel.
A Brakel heeft zich er angstvallig voor gewacht de bekering vast te leggen
in een onveranderlijk schema. Niet minder dan 5 verschillende manieren waarop mensen tot de Heere Jezus Christus gebracht kunnen worden, worden door
A Brakel opgesomd.
1. Sommigen schielijk; als in een ogenblik.
2. Sommigen met grote verschrikkingen van wet, dood en verdoemenis.
3. Sommigen op een zeer evangelische wijze. De 'zoetigheden' van de
goederen van het evangelie en de volheid die in Jezus Christus is, overstelpen
dermate hun ziel dat zij geen tijd hebben om aan hun zonden en ellende te
denken. Zij worden door het evangelie als het ware verslonden en zij ontvangen Jezus met blijdschap.
4. Sommigen worden tot Christus gebracht met grote 'bedaardheid'. In alle
rust en kalmte zien zij hun zonden en ellende buiten Christus en de 'zaligheden
der Bondgenoten', en zo ook de waarheid van de aanbieding van Christus in
het evangelie. In het beschouwen daarvan worden zij 'allengskens en buiten
hun weten' veranderd en gelovig. Zij zijn doorgaans, aldus A Brakel, de 'bestendigste en vaste' christenen.
5. Sommigen worden 'allengskens' bekeerd; in die zin dat er zich vele
verwisselingen voordoen in hun leven; dan droefheid, dan blijdschap, dan
vallen, dan opstaan, dan geloof, dan ongeloof (50). Deze laatste vorm van
bekering noemt A Brakel de meest gewone.
Maar A Brakel heeft noch van het één noch van het ander een 'wet' gemaakt. Hij betuigt, na zijn opsomming: 'Maar dat zeggen wij vooraf, dat niemand bekommerd moet zijn over de wijze van bekering, omdat hij niet is
overgebracht op deze of gene wijze, die men zichzelf voorschrijft, of op welke
anderen bekeerd zijn' (750). En na de 'gewone' weg uitvoerig beschreven te
hebben, maakt hij de opmerking: 'Men moet niet menen, dat iedere daad zo op
elkander en op zulk een orde na elkaar in de ziel komt en volgt, als wij ze hier
beschreven hebben' (756). A Brakel heeft dus ten volle de vrijheid van de
Geest geëerbiedigd in het trekken van zondaren tot Christus.
Hoe A Brakel zelf te werk ging in het bearbeiden van zondaren kunnen wij
vinden in zijn boek Waarschouwinge voor de Labadisten (Leeuwarden 1683)
en in zijn boek Leere en Leydinge der Labadisten (Rotterdam 1685). In beide
vinden wij, kort weergegeven, het volgende verhaal. Op zondag 8 juli 1677
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had A Brakel, die in die tijd predikant te Leeuwarden was, een middagdienst
geleid in de vacante gemeente te Oosterwierum. Na de dienst besloot hij zijn
zwager Wibrandus Reddingius, predikant te Oosterlittens, te gaan bezoeken.
Om daar te komen moest hij door een gehucht dat de naam droeg Het Bosch.
Hij werd vergezeld door Pieter Schluter, een labadist. De labadistische gemeenschap had zich sinds kort gevestigd in het Friese Wieuwerd. In het reeds
genoemde gehucht legden beiden, na een fikse wandeling, een bezoekje af bij
een vrouw van wie het heet dat zij buiten God leefde. In een gesprek van
ongeveer een half uur trachtte A Brakel haar haar ellende onder ogen te brengen. Zij vroeg toen om raad. A Brakel wees haar op de Heere Jezus Christus en
trachtte haar tot Hem te brengen. Na afscheid genomen te hebben van de
vrouw, kwam Schluter, de labadist, al spoedig met bezwaren. Hij trachtte A
Brakel onder ogen te brengen dat zij - de labadisten - de 'zielen soo ras tot
Christus niet en leydeten' (Waarschouwinge 63, Leydinge 139). A Brakel verweet op zijn beurt dat de Labadistische voorgangers de zielen van Christus
afhielden en daardoor aan wel duizend gevaren blootstelden (Leydinge 77).
Hij herhaalde tegenover hem dat God de Zijnen niet allen op dezelfde wijze tot
Christus brengt, en dat 'de dingen niet altijd zo op elkaar volgen' (Leydinge
49). Maar dat men als voorganger geroepen is het Evangelie te verkondigen.
Yvon - in die tijd de belangrijkste labadist - leerde, aldus A Brakel, dat een
mens zich wel aan Jezus moest overgeven, maar dat er een voorwaarde aan
verbonden is, nl. dat die mens eerst al tot 'zelfverloochening' moet zijn gebracht, en vervolgens dat die mens dan maar moet afwachten of Christus hem
misschien genadig wil zijn (Leydinge 71vv). Dat verwierp A Brakel. Ik erken
wel, zegt hij, dat de Heere in zijn uitverkorenen 'voorbereidende bewegingen'
werkt eer Hij hen bekeert, maar die brengen hen niet in een 'derde staat',
tussen dood of levend, want daar zit niets 'tussen', en ze hebben ook niet bij
allen hetzelfde effect, zij kunnen van voorbijgaande aard zijn (Leydinge 165).
Conclusie:
1. A Brakel heeft de eenvormigheid van de bekeringsprediking der labadisten
afgewezen. Hij zag daarin een groot gevaar voor de zielen die aan de zorg
van de voorgangers zijn toevertrouwd. De kwestie was toen al actueel.
2. A Brakel heeft de weg naar Christus willen openhouden. Hij weigerde om,
zoals de labadisten deden, de oproep tot het geloof in Christus conditioneel
te maken. Waar maar de vraag gesteld werd: Wat moet ik doen om zalig te
worden? (zoals bij de vrouw in Het Bosch) bracht hij het evangelie en wees
hij de weg naar Christus.
b. Cornelius Bosch
Wij zijn in het bezit van een tractaat uit de 17e eeuw dat speciaal aan ons thema
is gewijd, geschreven door Cornelius Bosch (1634-1715), predikant o.a. te
Renswoude en 's-Gravenhage, getiteld De Verborgenheydt der Weder-geboor167

te ('s-Gravenhage 1682). Reeds de ondertitel 'Toe-geëygent aen de conscientie der menschen' verraadt de geest van het gereformeerde Piëtisme.
Bosch beschrijft allereerst wat de wedergeboorte in feite is. Zij is een
nieuwe schepping. Soms wordt zij roeping genoemd, soms bekering en soms
heiligmaking. Onder wedergeboorte moet men dan ook weleens verstaan de
héle vernieuwing van de héle mens, van het begin tot het einde (13). Toch gaat
in de eigenlijke zin van het woord de roeping aan de wedergeboorte vooraf, en
is de roeping het middel waardoor de wedergeboorte in ons begonnen wordt.
De roeping bestaat in een inwendige nodiging en krachtige trekking tot Jezus
Christus en zijn genade, die ons door de verkondiging van het evangelie wordt
aangeboden (14).
Vóór de wedergeboorte is de mens geestelijk dood. Er zijn in hem geen
voorafgaande 'bekwaamheden', 'dispositiones' (22). Het is waar, zegt Bosch,
dat er ook onder ons zijn die spreken van 'voorbereidingen'. Bosch raakt hiermee aan een punt dat in die tijd controversieel was. Hij noemt in dit verband de
namen van Perkins en Amesius. Die rekenden tot de voorbereidingen op de
wedergeboorte (of bekering): een breken van de natuurlijke hardheid van de
zondaar, een ombuigen van zijn wil, het komen tot een ernstige overdenking van
Gods Wet, zondebesef en een wettische vrees voor Gods straf. Maar, zegt Bosch,
zij hebben niet beweerd dat deze dingen voortkomen uit 's mensen natuur, maar
dat zij voortkomen uit de 'Geest der dienstbaarheid'. Zij zeggen ook niet dat
God om deze dingen zijn genade aan de zondaar schenkt, maar slechts dat Hij
langs deze weg het schenken van zijn genade voorbereidt (26v). De hele kwestie, zegt Bosch, is meer een verschil in woorden dan een verschil in zaken (28).
Verstaat men onder 'wedergeboorte' de 'eerste overbrenging' van de zondaar uit de staat des doods, dan kan men, aldus Bosch, het woord 'voorbereidingen' beter mijden, want op de wedergeboorte in déze zin zijn geen voorbereidende werken mogelijk; zij geschiedt in een moment des tijds. Bosch spreekt
dan ook liever, als het gaat over zondekennis etc. van vruchten van de wedergeboorte dan van voorbereidingen. Zeker, ook bij verworpenen komt men
zondekennis etc. tegen, en dan zijn het géén vruchten der wedergeboorte, maar
dan zijn deze verschijnselen ook anders van aard (30).
Ten aanzien van de wedergeboorte zelf wil Bosch er rekening mee houden
dat de mens, zoals hij zegt, geen steen is en ook geen dier is, maar een mens
(33). De mens heeft verstand en wil en is een redelijk wezen (34). Ook met
betrekking tot de wedergeboorte geldt: Het bovennatuurlijke vooronderstelt
het natuurlijke. De wedergeboorte schépt niet mensen maar verandert mensen
(34). 's Mensen wil is vrij, maar verdorven; God maakt haar geheel nieuw vrij.
De mens gaat dan vrijwillig Gods wil doen (40).
Overigens betekent de wedergeboorte niet dat daardoor al dadelijk de hele
verdorvenheid van de mens wordt weggenomen (41). Ook de genade der wedergeboorte heeft haar trappen (43). Dit houdt ons afhankelijk van Gods genade en maakt de uiteindelijke overwinning des te heerlijker (46).
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Wij moeten zelfs niet denken dat altijd en in iedereen het nieuwe leven en
de werkingen daarvan zich, zodra men wedergeboren wordt openbaren. Gods
genade houdt hierin niet altijd dezelfde orde. Bij sommigen houdt zich het
nieuwe leven 'enige tijd' verborgen; zoals het leven in zaad van kruiden en
planten (52). Een uitverkorene kan al waarlijk met God verenigd zijn zonder
dat nog het leven der wedergeboorte gezien wordt.
Zo is het, zegt Bosch, met wedergeboren jonge kinderen. En hij verwijst
dan naar Jeremia en Johannes de Doper (53). Hij voegt er echter aan toe:
Hoewel soms ook al bij kleine kinderen het nieuwe leven zich wonderlijk en
boven verwachting openbaart. Zo ziet men vaak (!) in kinderen van 6 of 7 jaar
of nog jonger tekenen van geestelijk leven. Jonge kinderen tonen zich vaak (!)
devoot, genegen tot het goede dat men hen geleerd heeft en teer van gemoed.
Het is ontroerend zoals zij soms over God en over de Heere Jezus Christus
spreken. Bij sommigen van hen neemt dat met de jaren alleen maar toe (54).
Maar het gebeurt ook wel dat deze 'sprankels van godsvrucht' door de ijdelheid van de wereld zozeer onder de as bedolven raken, dat het lijkt of zij er niet
meer zijn. Dat kan zelfs maanden en jaren duren. Totdat de Heere het alles
weer opwekt en er berouw komt en men vurig van geest wordt (55v).
Maar niet alle uitverkorenen worden in hun jeugd wedergeboren. Sommigen pas op volwassen leeftijd, na eerst geleefd te hebben als een goddeloos of
geveinsd mens. Zulken worden tegelijk wedergeboren èn bekeerd. Hun wedergeboorte gaat gepaard met grote verslagenheid en verbrijzeling van het hart,
een ongewone droefheid over de zonden, een hartelijke begeerte naar Gods
genade, en een duidelijke verandering van levenskoers (57).
Bosch stelt vervolgens de vraag: Is iemand alleen voor een wedergeborene
te houden wanneer hij precies tijd, wijze en verdere voortgang van zijn wedergeboorte (bekering) weet aan te tonen? Antwoord: Wie als een volwassen
mens uit een geheel werelds en goddeloos leven herboren wordt, zal tijd en
wijze moeten weten. Zo ook degenen die in hun jeugd bekeerd of wedergeboren zijn, maar daarna, wegens de begeerlijkheden van de jonkheid en de verleidingen van de wereld, geen tekenen van geestelijk leven hebben gegeven dan
pas nadat zij door Gods genade uit de slaap der zorgeloosheid werden gewekt
(58v). Ook zij behoren dus tijd en wijze van hun bekering te kennen. Al betekent dat niet dat zij daarover aan anderen verslag zouden moeten uitbrengen en
zich voor die anderen zouden moeten verantwoorden. Als zij maar in hun eigen
gemoed er ten volle van verzekerd zijn, en God ervoor danken, dat is genoeg
(60).
Wat verderop komt Bosch nog een keer terug op hetgeen hij over de kinderen gezegd heeft. Nu in verband met de (kinder-) Doop. De gedachte dat de
Doop de wedergeboorte in het hart van het kind zou werken wordt door Bosch
afgewezen; hij zegt: de Doop werkt niet de wedergeboorte maar beduidt en
verzegelt haar (80). De mens wordt door het Woord Gods wedergeboren, geldt
dat ook kleine kinderen? (84). Bosch zegt: Niet door het uiterlijke Woord,
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maar wel deelt de Heilige Geest hen de waarheden mee die in het Woord Gods
vervat zijn, de hebbelijke bekwaamheid, het zaad des geloofs, ofwel het geloof
in zijn hebbelijkheid, waardoor zij in hun later leven het Woord leren verstaan
en aannemen (85).
Van hieruit komt Bosch vervolgens tot zijn kenmerkenleer. Hij somt eerst
de negatieve kenmerken op en dan de positieve; de negatieve wijzen uit wie
niét wedergeboren is en de positieve die het wèl is.
Wij kunnen concluderen:
1. Bij Bosch vindt men een brede uiteenzetting van de orthodoxe leer van
roeping en wedergeboorte.
2. Hij heeft meer dan gewone aandacht geschonken aan de kinderen en aan de
vraag of ook zij wedergeboren kunnen zijn, een vraag die hij bevestigend
heeft beantwoord.
3. Hij heeft gebruik gemaakt van het schema habitus (hebbelijkheid) en actus.
Hij sprak (zoals ook Calvijn deed) van een 'zaad des geloofs' in kleine
kinderharten.
4. Hij heeft wedergeboorte en bekering niet zozeer in elkaar geschoven dat er
in het openbaar worden van beide niet enige tijd tussen zou kunnen liggen.
5. Hij gaat ervan uit dat in de christelijke gemeente het niet tot de zeldzaamheden behoort dat reeds kinderen wedergeboren zijn en geestelijk leven
hebben; vandaar dat hij met het oog daarop een en andermaal het woordje
'vaak' gebruikt.
6. Het wedergeboren zijn heeft zijn eigen kenmerken. Daar kunnen de gemeenteleden zich aan toetsen.
7. Niemand behoeft zich verplicht te gevoelen zijn bekering aan anderen te
vertellen; het is genoeg als men het voor zichzelf weet.
c. Jacobus Koelman
Belangrijk voor ons onderwerp, de bekering, is ook hetgeen door Jacobus
Koelman (1632-1695) daarover gezegd is. Ook deze vriend en medestrijder
van Wilhelmus a Brakel heeft zich tegen de labadisten gekeerd, en daarmee
ook tegen hun prediking van de heilsweg. In zijn boek Historisch Verhael
nopende der Labadisten Scheuringe (Amsterdam 1683) gaat Koelman in op de
stelling van De Labadie en de zijnen, dat men de zielen niet terstond tot Christus mag leiden en mag trachten te bewegen tot het geloof in Hem, maar dat men
ze eerst enige tijd moet bewerken in de boetvaardigheid. Koelman verwerpt
dit; hij zegt: 'Dit is de methode van deze nieuwe praktijsijnen' (254). De
labadisten, zo vervolgt Koelman, houden de zielen een tijdlang van Jezus af en
van het geloof, maar dat is een grote 'misslag' (255). Wij zullen juist de
mensen op een 'evangelische wijze' tot de inhoud van het genade verbond en
daarmee tot Christus moeten brengen. De Labadie leerde: Een ziel moet eerst,
wil zij tot Christus mogen komen, ermee instemmen voor eeuwig door God
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verdoemd te worden. Koelman zegt: Ik verwerp dat gevoelen (259). Hij heeft
erkend dat ditzelfde gevoelen ook te vinden was bij bepaalde Puriteinen als
Thomas Hooker en Thomas Shephard, die hij overigens hoogachtte. Toch heeft
Koelman ook tegen hen positie durven kiezen.
Als gevolg hiervan had Koelman een heel andere visie op de kerk dan de
labadisten. Dankzij hun voorwaarden en eisen hielden de labadisten maar een
zeer smalle gemeente over, een secte. Bij Koelman was dat anders. Opmerkelijk is dat juist hij - de uit de kerk gestotene - zulk een ruime kerkopvatting
had. Hij zegt nl. met het oog op de Gereformeerde Kerk van zijn dagen, die
door de labadisten 'BabyIon' werd genoemd: De Heere Jezus heeft van tijd tot
tijd getoond dat deze 'zigtbaare Kerk' zijn kerk is. Hij heeft in haar vele
kinderen voortgebracht als zfjn kinderen, 'duizenden en duizenden' zijn daarin
uit God geboren. Er is 'nog een goed getal vroomen in deeze Kerk', 'een zeer
merkelyk getal', 'zoo dat wy niet zouden derven twyffelen, of daar zyn ettelyke duizenden wedergeboorene en waarlyk bekeerde zielen' in haar (340).
Ook Koelman wist van 'naamchristenen' in de kerk, maar dat was niet het
énige wat hij van de kerk van zijn dagen te zeggen had.
Een jaar later is Koelman in zijn Der Labadisten dwalingen (Amsterdam
1684) nog eens op de zaak teruggekomen. Hij citeert hier de stelling van de
labadisten, dat een boetvaardig mens geen maat mag stellen aan zijn droefheid, en zegt dan: 'Integendeel / de droefheydt over de zonde moet zo verre
maat gestelt worden / datse noch 't geloof in Christum / noch de blydschap in
Godt / noch andere nodige betrachtingen niet en verhindere' (240). Koelman
wilde dus dat aan de droefheid over de zonde paal en perk gesteld zou worden.
Zodra haar uitwerking zou zijn, dat wij niet door het geloof onze toevlucht
nemen tot de Heere Jezus Christus en ons niet meer verheugen kunnen in God,
gaat zij de door God gestelde perken te buiten. Zondesmart op zich behoudt
ons niet. Zij is alleen nodig om ons te brengen tot de ware Medicijnmeester,
Jezus Christus.
Op de hele kwestie was Koelman al eerder, breedvoerig, ingegaan in de
'Voorrede' op een door hemzelf vertaald boek van de puritein Thomas Hooker,
getiteld £>e heilzame wanhoop (Amsterdam 1678). Koelman had, zoals gezegd,
waardering voor Hooker. Maar dat wil niet zeggen dat hij hem slaafs volgde.
Zijn stelregel in het algemeen was: 'Men moet de Engelse schrijvers niet
blindelings volgen, niet alles van hen aannemen' (4). Koelman wilde dat men
ook dit boekje met een 'korreltje zout' zou gebruiken. Wat verderop spreekt
Koelman zelfs over een 'misslag' bij Hooker (35). Wat was dan die misslag?
Hij vereiste in de verootmoediging voor God een zo hoge trap, dat de zondaar
ermee vergenoegd moet zijn om voor eeuwig verloren te gaan en ter helle te
varen indien God hem geen genade wil geven (3). Bij Thomas Shephard vinden wij hetzelfde in zijn boek De ware bekering, maar ik, zegt Koelman, wijs
deze stelling af; zij is niet gegrond op Gods Woord (37). Wanneer een zondaar
zijn armoede gevoelt, erkent dat hij de toorn Gods verdiend heeft en hij alle
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eigen gerechtigheid prijsgeeft, dan is het genoeg (39). Hèt punt waar het op
aankomt is dat een zondaar bereid is Christus aan te nemen, méér mag men niet
vragen. Is hij zo ver gekomen, dan moet men hem voorhouden dat hij in
Christus moet geloven en Hem moet aannemen gelijk Hij in het Evangelie
wordt aangeboden (40). Ook de apostelen hebben nooit 'voorwaarden' gesteld.
Hooker en Shephard gaan te ver (47v). Zij kennen te veel waarde toe aan de
'voorbereiding'. Nathan Ward (ook een puritein) zei eens, na een preek van
Hooker te hebben gehoord: U maakt de mensen al goede christenen (nl. dank
zij het voorbereidend werk) vóór zij in Christus zijn (51).
In een andere 'Voorrede', nl. op het werk van de Schotse schrijver Hugh
Binning, getiteld De ware gemeenschap met God (Utrecht 1874 = 1741) heeft
Koelman laten zien hoe door hemzelf het evangelie gepreekt werd. Koelman:
Ik zeg tegen hen die nog alles missen: Zet u onder zulk een bediening van het
Woord Gods waarin u Christus wordt voorgehouden in al zijn schoonheid
(115); grijp Hem aan gelijk Hij u aangeboden wordt in het evangelie; breek
door alle tegenwerpingen heen; geloof dat Christus machtig is zondaren, hoe
ze ook zijn, zalig te maken, dat Hij zich aanbiedt en laat aanbieden in al zijn
volheid en rijkdom, door zijn dienaren, aan allen die onder het evangelie leven,
zonder enig onderscheid te maken (116) en dat het een absoluut gebod van God
is dat allen die onder het evangelie leven in Christus moeten geloven, tot Hem
moeten komen en Hem moeten aannemen; vervolgens dat ieder die in Christus
gelooft metterdaad en onfeilbaar Jezus deelachtig zal worden; dat er van tevoren niets in enig zondaar behoeft aanwezig te zijn: geen liefde, geen heiligheid,
geen weekheid van het hart, noch iets anders, doch integendeel, dat de zondaar
moet komen gelijk hij is, arm, goddeloos, verloren, onmachtig (117).
Ook in een nog ander boek heeft Koelman hetzelfde geluid laten horen. In
zijn Natuur en gronden des geloofs ('s-Gravenhage 1724, 2e dr.) herhaalt hij:
Christus wordt aangeboden aan allen die het Evangelie horen (192). Zeker,
zegt Koelman, Hij wordt alleen aangenomen door hen die Hem missen en
nodig hebben - maar dat is geen voorwaarde. Meent niet dat er enige dispositie
in u zou moeten zijn om Christus te mogen aannemen, want dan zouden er al
vruchten moeten zijn éér de boom goed is (193). Neen, u moet in Christus
geloven ook al bespeurt u in uw ziel geen werkingen van Gods genade - de
voornaamste grond van het geloof is het Woord Gods! (194). Meent niet dat u
pas tot Christus mag komen als u zo bedroefd bent over uw zonden als die
zonden waardig zijn. Velen achten hun droefheid over de zonden onvoldoende
en dat weerhoudt hen ervan om Christus te omhelzen. Maar, uw berouw zal
altijd onvoldoende zijn (195). En verder: De Heere zelf bepaalt de maat ervan;
nergens wordt door Hem een bepaalde maat gesteld als eis. Onze tranen maken
ons niet Gods genade waardig (196). Het diepste berouw over de zonden volgt
op het aannemen van Christus (197). Houd het niet voor 'vermetelheid' om tot
Christus te gaan; het mag! Het is zelfs Gods gebod. Het niét gaan, dat is
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staat in het geloof in Christus. Meen niet dat u Jezus niet mag aannemen. Meen
ook niet dat ooit enig zondaar te vroeg door het geloof tot Jezus kan gaan, want
dat men eerst een tijdlang moet liggen onder het gewicht van de zonden,
verbroken en verbrijzeld, in het gevoel van zijn verloren staat. Dat is voor de
arme zielen een zeer schadelijke mening (205). Te vroeg tot Christus gaan, dat
kan nooit, want Hij zegt: Heden! (208). Bovendien, Hij biedt zich aan aan allen
die onder het evangelie leven, ook al zijn ze niet verbroken van hart - al is het
ook waar dat nooit iemand Jezus zal aannemen dan wie zijn ellende ter harte
neemt (209).
Samenvatting:
1. Op een zeer wezenlijk punt heeft Koelman ten aanzien van de ordo salutis
(heilsweg) zich gedistantieerd van zowel de labadisten als van een aantal puriteinen die hij overigens hoogachtte en wiens werken hijzelf uit het Engels in
het Nederlands vertaalde. Koelman was een zeer zelfstandig man die niet
schroomde op bepaalde punten eigen weg te gaan.
2. Koelman heeft er een open oog voor gehad dat wanneer men de zondekennis, en zeker wanneer men een bepaalde mate daarvan, tot voorwaarde
maakt voor het gelovig aannemen van Christus, men in het sectarische terechtkomt. Hij heeft (zoals trouwens ook A Brakel) een verband gezien tussen de
wijze waarop de heilsweg gepreekt wordt èn de kerkopvatting die men erop
nahoudt. Zijn bestrijding van de labadisten moet men zien onder dit dubbel
aspect.
3. Koelman heeft geweten dat zodra men in de zondaar bepaalde disposities vereist om tot Christus te mogen komen, men de hele bijbels-reformatorische leer aangaande de ordo salutis omkeert, en men weer terugvalt in de oude
dwaling dat er al 'vruchten' moeten zijn terwijl de 'boom' nog niet goed is. Pas
het geloof in Christus maakt de boom goed. Een bekering zonder geloof behoudt een zondaar niet.
d. Johannes Verschuir
Johannes Verschuir (1680-1737), predikant te Zeerijp (Gr.) schreef een Bevindelyke Godtgeleertheit (Groningen 1738, Ie dr. 1737), waarin hij ook een
hoofdstuk wijdt aan 'roeping en wedergeboorte'. Het steeds terugkerend thema
bij Verschuir is dat de zaken bevindelijk gekend moeten worden. De léér van
roeping en wedergeboorte laat Verschuir in dit hoofdstuk uiteenzetten door
'Letterwyse' (het boek bestaat nl. uit Samenspraken), een onbekeerde wijsneus. Die zet uiteen dat er een uiterlijke roeping is door de verkondiging van
het Evangelie, welke door hem wordt omschreven als een 'voorstellinge en
aanbiedinge van genade en saligheit' (168). Daarnaast is er dan ook nog een
'Inwendige Roepinge', 'welke niet alleen geschiedt door de verkondiginge des
Euangeliums; maar allermeest door de inwendige werkinge des H. Geestes'
(168v).
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Letterwyse zegt vervolgens in opdracht van Verschuir dat beide, de uit- en
inwendige roeping gewoonlijk, dus niet altijd (!) geschieden door de verkondiging van het Woord Gods. Van een strakke binding van het werk van Gods
Geest aan de verkondiging van het Woord Gods heeft Verschuir dus afgezien.
Uiteraard heeft dat betekenis gehad voor zijn spreken over de bevinding!
'Bekommerde', ook een gesprekspartner brengt naar voren: De uitwendige
roeping heeft niet bij alle onbekeerden dezelfde uitwerking. Sommigen blijven
er koud en onbewogen onder; anderen komen tot een verstandelijk instemmen
met de waarheid; en weer anderen worden verontrust (170v). Daarna komt
'Sterk Christen' (= Verschuir zelf) aan het woord, hij zegt: De bekering voltrekt zich niet steeds bij iedereen gelijk; bij de een is zij meer wettisch en bij de
ander meer evangelisch. Bij de een voltrekt zij zich schielijk, bij een ander
langzamer. Er zijn er bij wie het gevoel van ellende en schuld al spoedig
verslonden wordt in de liefde van Jezus. Terwijl er anderen zijn die 'gevoeliger
het nare van hun siele Ondervinden'. De een wordt vroeg en de ander later
geroepen. Sommigen in hun 'tedere Kindtsheit', zodat zij al vroeg de 'wortel
der sake' bezitten. Anderen 'in hun Ouderdom', maar dat rekent Verschuir te
behoren tot de zeldzame gevallen, 'also de herten dan onder de Middelen als
vereelt en hardt geworden sijn' (175). De meesten die bekeerd worden, worden
geroepen volgens Verschuir 'in hun bloeiende jaren'. Hij zegt: 'gelijk dat de
ondervindinge genoegsaam leert'. Maar uiteindelijk komt het op het wannéér
van onze bekering niet aan, 'als maar het wesen der sake waarheit is' (176).
Wel moet de mens wéten dat hij tot een ander leven is gekomen (194). Hoe kan
de mens dat weten? Verschuir zegt dat wij door een 'heilige redenering' met
behulp van de kenmerken het besluit daartoe kunnen opmaken. Maar daarnaast
en daarbovenuit is er volgens Verschuir nog een andere weg waarlangs Gods
kinderen van hun genadestaat verzekerd kunnen worden. Het is niet de middelijke weg, de weg van Gods Woord en van het geloof, maar een 'onmiddellijke'
weg, door een 'inwendige ingevinge op haar siele'. Deze verzekering van de
genadestaat gaat 'bevindelijk' met zoveel 'licht' gepaard, dat er voor de ziel de
minste twijfel niet meer overblijft. Deze ervaring kan 'niet door woorden uytgedrukt worden'. Met andere woorden: zij is een mystieke ervaring (485).
Samenvatting:
1. Verschuir stelt zich de gang van de in- en uitwendige roeping voor als een
parallel gebeuren, waarin de inwendige roeping doorgaans bij de verkondiging
van het Evangelie plaatsvindt, maar niet altijd. De Geest kan dus een eigen
weg gaan buiten het Woord om.
2. Hiermee correspondeert dat een kind van God door een directe, innerlijke ingeving van de Heilige Geest verzekerd kan worden van zijn genadestaat.
Deze mystieke ervaring die niet in woorden kan worden uitgedrukt staat boven
het gebruik maken van een syllogistische redenering op grond van de in Gods
Woord gegeven kenmerken, om tot zekerheid te komen.
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3. Verschuir laat enige ruimte voor de verscheidenheid van het werk van de
Geest in het toebrengen van zondaren, maar hij acht het wederbarend werk van
de Heilige Geest in kinderen en bejaarden tot de zeldzaamheden te behoren.
e. Hermannus Witsius
Reeds een en andermaal hebben wij bemerkt dat door de mannen van de Nadere Reformatie vaak aangedrongen is op het gebruik maken van de 'kenmerken'
van wedergeboorte en bekering. Zij gingen er daarbij vanuit dat onwedergeborenen het 'ver' kunnen brengen, en dat omgekeerd wedergeborenen in bepaalde tijden van hun leven ver onder de maat kunnen zijn. Een duidelijk voorbeeld
hiervan vinden wij in de Geestelyke Printen van een onwedergeboorenen op
syn beste en weder geboorenen op syn slechtste van Hermannus Witsius. Het
geschriftje is doorgaans toegevoegd aan Witsius' Practyke des Christendoms
(Utrecht 1706, Ie dr. 1665). Witsius stelt ze hier steeds naast en tegenover
elkaar, eerst de onwedergeborene en dan de wedergeborene. Van de onwedergeborene zegt hij: Hij kan een 'gedaante' van godzaligheid hebben (4); hij kan
wat de burgerlijke eerbaarheid betreft even ver komen als de wedergeborene
(8); hij kan allerlei plichten van uiterlijke godsdienstigheid waarnemen, net zo
goed of zelfs nog beter dan menig waar christen (14); hij kan daarin zeer
ijverig zijn (19); hij kan er ook heel veel voor over hebben (21). Hij kan enige
kennis hebben van de verborgenheden der godzaligheid, en die ook als goddelijke waarheid aanvaarden. Hij kan daarin 'verlicht' zijn. Hij kan er ook zijn
smaak en vermaak in hebben (25). Hij kan delen in de verlichting van de
Heilige Geest (30). Hij kan droefheid hebben over de zonden die hij begaan
heeft; hij kan daarover zelfs ontsteld zijn (31). Zelfs over zonden die niemand
kent dan God alleen en hijzelf kan hij ontsteld en benauwd zijn (33). Hij kan
ontsteld zijn over de zonden die hij beging niet slechts uit vrees voor straf en
angst der hel, maar ook omdat hij weet dat de zonde verschrikkelijk is. Hij kan
een afkeer hebben van vele zonden, ook wel van kleine zonden (36). Hij kan
verliefd zijn op de deugd (37). Hij kan enig gevoel hebben van Gods genade en
dan ook verlangen naar de heerlijkheid van de hemel (39). Tot zover over de
onwedergeborenen - op hun best.
Nu de wedergeborenen. De genade Gods in de ziel van de wedergeborene
kan zo klein zijn als een mosterdzaadje (4). Soms heeft een wedergeborene
maar weinig genade, is hij gelijk aan een gekrookt riet en een rokende vlaswiek
(43). Hij kan geestelijk tot stervens toe ziek zijn (44). Hij kan zo zwak zijn dat
hij dagelijks tot een bepaalde zonde 'verruckt' wordt (47). Hij kan in grote en
grove zonden vallen. Hij kan geruime tijd zonder enig gevoel in de zonden
blijven liggen (49). Hij kan berouw hebben en vergeving ontvangen en toch
weer in het oude kwaad vallen (51). Zijn kennis kan heel gering zijn, ook zijn
kennis van de verborgenheden van de godzaligheid (52). Sommige wedergeborenen zijn zo onkundig als kleine kinderen (53). Het kan gebeuren dat zij geen
onderscheiden kennis hebben van die zaken die toch noodzakelijk gekend moeten
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worden tot zaligheid, dat wil zeggen dat zij ze niet klaar en duidelijk weten te
verklaren, te bevestigen en te verdedigen (54). Zij kunnen in * voor-oordelen'
tegen de waarheid bevangen zitten (58). Het is mogelijk dat in hun hart, door
de listen van Satan en door de verdorvenheid van het vlees, enige twijfelingen
ontstaan aangaande de goddelijkheid van de Heilige Schrift en ten aanzien van
de voornaamste gronden van het geloof (60). Het kan gebeuren dat een godzalige in de godsdienstoefeningen geen smaak en zoetigheid meer vindt (64). Hij
kan het gevoel van Gods vertroostende genade missen (66).
En toch - aldus Witsius - steken de wedergeborenen ver uit boven de
onwedergeborenen (70). Dat geldt zelfs van de zwaksten onder hen (74). De
kleinste genade is meer dan het 'schijngoed' der onwedergeborenen (74). Hoe
klein de kennis der wedergeborenen soms ook is, zij is een bijzondere kennis,
een kennis van ondervinding. Witsius staaft dat met een beroep op o.a. Thomas
a Kempis (82). De kennis van de wedergeborenen is praktisch, niet speculatief,
zij dringt tot godzaligheid (87).
Samenvatting:
1. Witsius heeft zich voor dit zeer toegespitst kenmerken-pastoraat beroepen
op ettelijke 'practisijns'. Op Thomas a Kempis, maar ook op Engelsen als
Thomas Goodwin, Joseph Symonds en Robert Bolton, en op Nederlanders als
Willem Teellinck, Voetius, Hoornbeek en Saldenus. Hij was dus niet de enige
die zo te werk ging.
2. In zijn Schriftbewijs is Witsius abstraherend te werk gegaan. Hij voegde
allerlei figuren als Kain, Saul, de rijke jongeling, Judas en Paulus vóór zijn
bekering bijeen, zelfs vroom levende heidenen als Cicero, Seneca en Epictetus, zonder rekening te houden met de historische context van hun leven, om zo
het beeld te ontwerpen van dè on wedergeborene op zijn best.
3. De vraag is of deze methodiek waarin de verschillen subtiel worden
behandeld de kleinen in het geloof, vaak - volgens Witsius zelf - onkundig,
gesterkt heeft in het geloof of ze alleen maar beangstigd heeft.
4. De oproep om in alle gewetensnood rechtstreeks tot de Heere Jezus
Christus te gaan en in Hem te geloven ontbreekt.
ƒ. Theodorus van der Groe
Een aantal preken van Theodorus van der Groe (1705-1784) door hem op
verschillende tijden gehouden over De waarachtige bekering zijn in later tijd
uitgegeven (Den Hertog, Utrecht z.j.). Zij bevatten een uitleg van Zondag 33
van de Heidelbergse Catechismus.
Van der Groe begint, in de eerste preek, met iets te zeggen over de verhouding tussen geloof en bekering. Het geloof kan niet zonder de bekering en de
bekering kan niet zonder het geloof; waar de ene wordt gevonden wordt ook de
andere gevonden. Uit de woorden van Paulus uit Handelingen 20:21 (de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus) leidt Van der Groe af
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dat de Schrift doorgaans de bekering stelt vóór het geloof. Dat komt, zegt Van
der Groe, doordat het eerste wat zich als Gods genadewerk in de zondaar
vertoont de bekering is; zij levert het bewijs dat er enig leven des geloofs in de
ziel is. Aarzelend voegt Van der Groe hier aan toe: 'Doch met opzicht van de
oorspronkelijke werkingen van deze twee grote en zalige weldaden in 's mensen ziel, is of schijnt het zeker te zijn, dat het beginsel des geloofs vóór de
bekering door de Heilige Geest in 's mensen hart gewrocht wordt' (4). Van der
Groe is er dus niet helemaal zeker van. Hij is echter geneigd om zich terug te
trekken op een habitus (hebbelijkheid of beginsel) van het geloof in het hart
van hem die tot bekering komt. In dié zin zou dan het geloof gaan vóór de
bekering. In plaats van 'beginsel' gebruikt Van der Groe ook de term 'enig
levend zaad'. Hebreeën 10:38 (de rechtvaardige zal uit het geloof leven) wordt
door hem daarop betrokken (4).
Na dit alles te hebben vastgesteld gaan de preken nu verder in hoofdzaak
over de bekering.
In de bekering van zondaren ziet Van der Groe het doel van Christus' komst
in deze wereld en het doel van zijn Middelaarswerk. De bekering is het fundament van heel onze religie. 'Wat is ons dan noodzakelijker, dan steeds weer te
prediken van die Bekering ...? (5). De bekering is de enige weg tot 's mensen
behoud.
Wij zijn ervan verzekerd, zegt Van der Groe vervolgens, dat er maar weinig
mensen onder ons (dat wil zeggen de gemeente van Kralingen) waarlijk bekeerd zijn. 'Wij zijn dan ook over het grootste deel van onze gemeente in
gegronde bekommernis, dat zij eeuwig moeten verloren gaan ...' (5).
Wat is nu volgens Van der Groe de 'weg' der bekering? Hij zegt: God komt
eerst de zondaar door Woord en Geest ontdekken aan zichzelf en doet hem zijn
zonde en ellende zien, hoe hij geheel verloren is in zichzelf. Hij leest wel in de
Bijbel dat Christus de Weg is, maar dat is voor hem een verzegeld en gesloten
boek. Maar zie, dan maakt de Heere zelf hem Christus bekend als de enige
Weg. Hij maakt 's mensen onwillig hart zodanig dat de zondaar zin en lust in
die weg begint te krijgen. Met als gevolg dat hij 'daadwerkelijk uitgaat' en
Christus aanneemt als de enige Weg ter zaligheid. Hij gaat door het geloof
geheel in Christus over en ontvangt van Hem de levendmakende Geest waardoor hij geheel wordt wedergeboren (10). Hier is dus bij Van der Groe de
wedergeboorte wel weer een vrucht van het geloof, maar hij verstaat daaronder
in feite de 'heiligmaking' (wedergeboorte in ruimere zin).
De 'grond' van de bekering, dus datgene waar de bekering op rust, zegt Van
der Groe vervolgens, is het komen van de zondaar tot Christus en het komen
van Christus tot de zondaar, zodat zij samen in de Geest verenigd worden. Hier
scheidt zich de ware, evangelische bekering af van alle valse en wettische
bekeringen. De grond van de oprechte bekering ligt geheel in het ongeveinsd
geloof, in de waarachtige vereniging van de ziel met Christus, door het geloof.
Waar die vereniging der ziel met Christus niet gevonden wordt, daar is ook
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geen ware bekering. Daarom is het werk Gods als Hij een zondaar bekeert
allereerst, door de Geest des geloofs hem met Christus te verenigen; en wel
door vier dingen aan hem te doen, door Woord en Geest.
a. Hij overtuigt de zondaar op een klare en bevindelijke wijze in zijn ziel
van zijn ganse ellendige en verloren staat in de zonde, zodat hij het vonnis van
de eeuwige dood over zichzelf gewillig moet ondertekenen en moet uitroepen:
't Is buiten hoop!
b. God ontdekt dan deze zondaar zijn Zoon Jezus Christus en zijn genade,
in de belofte van het evangelie, door het gemoed van de zondaar zo krachtig
van de waarheid van zijn beloften en van algenoegzaamheid, bereidwilligheid
en gepastheid van de Zaligmaker te vergewissen dat hij daaraan niet langer kan
twijfelen, maar gans en al zijn hart overreed wordt, dat Christus voor hem een
volkomen Zaligmaker is en dat alles in Hem is.
c. God buigt en neigt zeer krachtig het hart van de zondaar, door het Evangelie,
tot een oprechte gewilligheid en begeerte tot Christus en zijn vrije genade. De
arme zondaar krijgt welbehagen in Christus, komt, met verzaking van alles, gelovig tot Hem, neemt Hem aan, geeft zich aan Hem over, betrouwt op Hem.
d. God doet de ziel door het geloof smaken de hemelse genade van Christus. Hij komt in Christus de arme zondaar te rechtvaardigen. Hij komt in
Christus hem te wederbaren (llv).
Wat leert ons dit betoog?
1. Van der Groe hinkt op twee gedachten. Hij preekt niet anders dan de
bekering; begint dan ook met 's mensen overtuiging van zonde en schuld; en
toch wil hij tegelijk aan het geloof een allesbeslissende plaats toekennen. Doorgaans is bij hem het geloof een vrucht van de wedergeboorte, maar soms keert
hij het om en zet hij de wedergeboorte pas aan het eind van de weg (punt d.).
Het is niet duidelijk hoe Van der Groe de 'grond' van de bekering het geloof in
Christus kan noemen terwijl hij toch pas bij punt b. spreekt over het leren
kennen van Christus.
2. Van der Groe spreekt over een evangelische èn over een wettische bekering, maar het eigenlijke verschil tussen beide laat hij in het duister.
3. Duidelijk is bij Van der Groe het scholastische volgorde-denken.
In de tweede preek gaat Van der Groe in op het feit dat in de Bijbel de oproep
tot bekering weerklinkt. Hij zegt: Overal staat: Bekeert u.
Tekenend voor de bekering bij Van der Groe is dat hij deze oproep weghaalt uit de context van het evangelie (b.v. in Jezus' prediking) en zet binnen
het kader van de Wet. Hij ziet er een gebod in (21). Dus niet een krachtige
nodiging. Met deze oproep zou het Gods bedoeling zijn zondaren te ontdekken
aan hun machteloosheid om zich te bekeren. Zij moeten gevoelen dat zij zich
niet kunnen bekeren, dat moet het resultaat zijn van deze prediking: Bekeert u
(20).
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Heel uitvoerig gaat Van der Groe vervolgens in deze preek in op een thema
dat hem steeds blijkbaar zeer na aan het hart heeft gelegen, nl. dat van de
'velerlei bedriegelijke en valse bekeringen' (23). Hij geeft er een hele opsomming van. Velen zijn tevreden met slechts een bekering tot burgerlijke deugden; anderen bekeren zich uit angst voor de hel; en er zijn ook ziekbed-bekeringen. Van der Groe's beschrijving van schijn-bekeerden culmineert in de
uitspraak: 'Men belijdt voor God zijn zonden, zelfs wel met tranen, men bidt
Hem om vergeving, men neemt Hem naar zijn wijze aan voor zijn Heere en
Zaligmaker, men maakt een verbond met Hem, men gelooft in Hem, ja, laten
wij er nog maar meer aan toevoegen' (26). Zó ver kan het dus volgens Van der
Groe komen en dat toch de bekering maar 'schijn' is. Een bijbeltekst om dit te
staven heeft hij niet aangevoerd.
Men is geneigd te vragen: Wat is dan het criterium? Waaraan is het bijzondere, zaligmakende werk van de Heilige Geest in zondaarsharten te onderscheiden van wat Van der Groe het 'algemene', niet-zaligmakende werk van
Gods Geest noemt? Van der Groe spreekt vaak over de 'ware uitverkorenen';
wat onderscheidt hen van de anderen? Wij krijgen van Van der Groe zelf niet
een rechtstreeks antwoord op die vraag. Maar impliciet geeft hij toch zulk een
antwoord wel. Al erkent hij, terloops, dat men bekeerd kan zijn ook al weet
men niet tijd en wijze en dat men in de jeugd bekeerd kan zijn (29) en dat God
niet met al zijn uitverkorenen dezelfde weg gaat (42v), toch speelt dat in het
geheel van zijn prediking geen rol. De bekering moet volgens Van der Groe
'krachtdadig' zijn (34). Telkens brengt hij naar voren dat een diepgaande 'overtuiging' en een diepgaande beleving van onmacht en schuld nodig zijn. Blijkbaar lag hier voor hem het criterium.
Hiermee sluiten wij dit hoofdstuk af. Wij hebben zonder te systematiseren
verscheidene mannen van de Nadere Reformatie aan het woord gelaten. Wij
hebben eenheid èn verscheidenheid kunnen constateren. Eenheid in de verscheidenheid en verscheidenheid in de eenheid. Reeds nu moge ons gebleken
zijn dat men van dè theologie van dè Nadere Reformatie niet spreken kan.
Allen met elkaar hebben zij het gezicht van deze beweging bepaald.

3. GELOOF

Er zijn in de loop der jaren al vele studies verschenen over het geloofsbegrip in
de Nadere Reformatie en haar spreken over de zekerheid des geloofs en de weg
om daartoe te komen. Aan dit alles is weinig nieuws toe te voegen.
Toch kunnen wij dit thema in verband met het geheel van ons betoog niet
overslaan. En wellicht heeft het ook zijn nut om verschillende auteurs enige
tijd zelf aan het woord te laten, en te streven naar een blik op het geheel.
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a. Wilhelmus a Brakel
Opnieuw beginnen wij bij de Redelijke Godsdienst van W. a Brakel. Wij hebben reeds vernomen dat volgens A Brakel de wedergeboorte gaat vóór het
geloof, maar dat hij tegelijk zegt dat 'in orde der natuur' het geloof gaat vóór
de wedergeboorte (769).
Nadat A Brakel heeft betoogd dat het woord geloof volgens de grondtalen
van de Bijbel toevertrouwen betekent, gaat hij al snel over tot de bekende
indeling: historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof en zaligmakend geloof.
Het historisch geloof omschrijft hij als het toestemmen van de goddelijke
waarheid, maar: 'men werkt daar niet mede, het verwekt geene beweging'
(771). Het tijdgeloof gaat verder: het verwekt 'eenige natuurlijke bewegingen
in de affecten of hartstochten der ziel', maar 'zonder vereeniging met Christus'
(771). Een wondergeloof is een 'overreding des harten, door de onmiddellijke
werking Gods, dat dit of dat werk, boven de loop der natuur, op ons zeggen of
bevel geschieden zal, of ook aan ons zal gewrocht worden' (771). Noch door
het een noch door het ander zullen wij behouden worden.
A Brakel geeft vervolgens een opsomming van allerlei bijbelse uitdrukkingen die het zaligmakende geloof omschrijven. Het is een vertrouwen op, een
zich verlaten op iemand, een toevlucht nemen tot. Neemt men al deze begrippen bij elkaar, zegt A Brakel 'zoo moet het gemoed ten volle overtuigd worden, dat gelooven niet alleen is een toestemmen van de waarheden des Evangelies, maar een vertrouwen des harten op God door Christus; zich Hem toe te
vertrouwen' (773). Komende tot de zaak zelf zegt A Brakel: Het geloof is een
hebbelijkheid (habitus). Wie het heeft, heeft het van Godswege ingestort gekregen. Men kan erom bidden, men kan het niet door eigen inspanning verkrijgen (773).
Hoe zit het met kleine kinderen? Die vraag wordt door A Brakel ook gesteld. Hij werpt het probleem op of de kinderen in de Doop het 'dadelijk (=
actief) geloof' ontvangen. Zijn antwoord is: Neen. Waarom niet? Zij kunnen
nog niet hun verstand gebruiken, en 'tot het geloof wordt noodzakelijk redeneeren vereischt' (774). Maar er staat toch in Mattheüs 19:14: 'Laat af van de
kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het
Koninkrijk der hemelen'? A Brakel is van mening dat het hier niet over erg
kleine kinderen gaat, en zegt: 'kinderen van twee of drie jaren kunnen wèl
gelooven' (774).
Een volgend probleem dat door A Brakel wordt opgeworpen is 'of alle
uitverkorenen van hun begin, van hun ontvangenis af, een zaad des geloofs in
zich hebben, schoon zij dadelijk het geloof nog niet oefenen?' (775). Opnieuw
is zijn antwoord: Neen! Geen 'zaad des geloofs' in kinderen. 'Niemand ontvangt het geloof, dan door het gehoor; daardoor wordt een mens van ongelovig
gelovig' (775).
Een andere vraag die A Brakel stelt is of ook de kennis behoort tot het
geloof. Zijn antwoord is bevestigend. 'Kennis is volstrekt tot het geloof van
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node.' Een volmaakte kennis? Neen, 'wij spreken van een kennis, die de geopenbaarde zaken inzoverre kent, dat men een bevatting, een gepast en waar
begrip van de zaken heeft, hetzij met meer of minder licht'. Toch wil A Brakel
nadrukkelijk onderscheid maken tussen geloof en kennis. Wij zeggen 'niet, dat
kennis en geloof een en dezelfde zaak is, maar wij zeggen dat kennis (...)
vooraf vereist wordt' (777).
Geheel hiermee in overeenstemming is wat A Brakel wat verderop zegt,
nadat hij de vraag heeft opgeworpen waar het zaligmakende geloof haar zetel
heeft, namelijk in het verstand of in de wil. Zijn overtuiging is: In de wil. Het
geloof bestaat immers niet in kennis (en toestemming), maar in vertrouwen; en
vertrouwen is een acte van 's mensen wil (779).
Een belangrijke en tegelijk controversiële zaak wordt door A Brakel aan de
orde gesteld wanneer hij vraagt, wat het eigenlijke wezen ofwel de natuur van
het geloof is. Duidelijk kiest hij positie tegen de leer van Rome en van de
Remonstranten. 'Het geloof bestaat niet in de liefde gelijk papisten en remonstranten leren.' En het bestaat ook niet 'in gehoorzaamheid en onderhouding
van de geboden Gods' (781). A Brakel herhaalt: Het bestaat in vertrouwen.
Maar nu zijn we er nog niet, want wat is het dan waarop het geloof vertrouwt. A Brakel gaat nu onderscheid maken, namelijk tussen het geloof zelf
en haar vrucht, anders gezegd: tussen het geloof en de zekerheid des geloofs.
Het geloof, zegt hij, bestaat niét in het vertrouwen dat Christus mijn Zaligmaker is, en ook niet in het willen of begeren dat Jezus mijn Zaligmaker is. 'God
heeft wel allen, die het Woord horen, geboden te geloven, maar niet allen
geboden te geloven, dat Christus zijn Zaligmaker is.' 'Geloven dat Christus
mijn Zaligmaker is, is verzekering, welke een vrucht is van het geloof, die
meer of minder kan zijn' (782). Ja, deze vrucht kan zelfs volgens A Brakel
gemist worden, terwijl er toch een waar geloof aanwezig is. Even verderop
herhaalt A Brakel: Onder 'vertrouwen' verstaan wij niet de verzekering, want
die is een vrucht van het geloof.
Maar wat verstaat A Brakel dan wèl onder 'vertrouwen'? Hij zegt: 'Wij
verstaan onder vertrouwen de uitgaande daad des harten, waardoor men zich
overgevende aan Christus en Hem aannemende, ziel en lichaam Hem toevertrouwt, opdat Hij ze zaligmake' (783). Als voorbeeld neemt A Brakel het geval
dat iemand zich zet op de schouders van een sterke man, om hem door het
water te dragen, en dus vertrouwt dat die sterke man hem inderdaad op het
droge zal brengen. De grond van dit vertrouwen ligt in Christus' genadige
aanbieding en in de beloften die Hij gedaan heeft aan hen die op Hem vertrouwen. Kortom, het wezen van het geloof is vertrouwen en de zetel ervan is te
vinden in de wil (784). In het toepasselijk gedeelte - aan het einde van het
hoofdstuk - zegt A Brakel: Kom nu, gij zondaar, in wat zonde ge ook tot nu toe
geleefd hebt, en vraag mij: Roept Christus ook mij? Mag ik komen? Zou
Christus ook mij willen aannemen en zaligmaken? Ik antwoord u in Christus'
naam: Ja, Hij roept u, en belooft u, indien ge komt en in Hem gelooft, dat Hij u
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zaligmaken zal, indien ge komt en in Hem gelooft.' Ik zeg tegen onbekeerden,
goddelozen en aardsgezinden, neen niet dat Christus hun Zaligmaker is en hen
zal zaligmaken, maar ik zeg hen dat Hij ze roept, dat Hij hen op het allervriendelijkst tot Zich nodigt, en dat zij daarom alle reden hebben om zich tot Hem te
wenden, Hem door het geloof aan te nemen, zich aan Hem over te geven en
zich aan Hem toe te vertrouwen, opdat Hij hen zal bekeren, met God verzoenen, door zijn Geest zal heiligen en alzo zaligmaken. A Brakel voegt er tot
bemoediging aan toe: En dan zeg ik u: Hij zal u aannemen en u geven de
begeerte van uw ziel. Christus heeft aan 'allen' beloofd, dat Hij niemand, wie
het ook is, zal wegzenden en zijn genade weigeren, maar dat Hij ze allen zal
aannemen (803).
Misschien durft u niet, zegt A Brakel vervolgens, omdat ge meent niet
genoeg 'verbrijzeld' te zijn. U meent dat een zondaar niet eerder tot Christus
mag komen dan nadat hij 'verpletterd' is (805). A Brakels antwoord hierop is:
'Werpt deze inbeelding weg.' Het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
zijn geen 'vooraf vereiste voorwaarden'. Ze zijn wel nodig, maar alleen omdat
een mens zonder dit hongeren en dorsten niet zal willen noch kunnen komen.
Bent u zover gekomen dat u zich aan Christus wilt overgeven, het is genoeg!
'Zo treedt maar toe in vrijmoedigheid, neemt Christus aan en geeft u aan Hem
over' (806). A Brakel heeft willen zeggen: De zondekennis is wel nodig maar
heeft geen zelfstandige betekenis, haar noodzaak ligt buiten haar zelf. Daarom
kan er ook nooit een vereiste van gemaakt worden. Ze is alleen nodig om ... De
mate van het hongeren en dorsten is in feite onbelangrijk, als het maar tot het
doel komt: het geloven in Christus en het zich aan Hem toevertrouwen.
Wij vatten samen:
1. A Brakel heeft het zaligmakend geloof afgegrensd naar de kant van een
historisch, een tijd- en een wondergeloof. Het zaligmakende geloof is een
bijzonder werk van de Heilige Geest, het draagt een eigen karakter.
2. A Brakel heeft afgewezen de gedachte van de mogelijkheid van een zaad
des geloofs in kleine (uitverkoren) kinderen. Zijn collega en tijdgenoot Cornelis Bosch sprak - zoals wij al hoorden - daar anders over.
3. Wat de 'kennis' betreft, A Brakel zette haar vóór het geloof. Wel is zij
nodig, maar als een vereiste 'vooraf'. A Brakel heeft niet het geloof kunnen
omschrijven als Calvijn, die van het geloof deze definitie gaf: 'Het geloof is
een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige
Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld (Inst. III.II.7). Bij
'kennis' dacht A Brakel aan een historisch geloof, dat uiteraard op zichzelf
genomen ongenoegzaam is om zalig te worden. Dat er ook nog een ander soort
kennis is, waarbij de hele mens met hart en ziel betrokken is en die daardoor
tegelijk objectief en subjectief is, komen wij bij hem niet tegen.
4. A Brakel heeft onderscheid aangebracht tussen het geloof dat hij vertrou182

wen noemt èn de zekerheid die hij onderbrengt bij de vruchten van het geloof.
Achter deze onderscheiding zit bij A Brakel de vrees voor valse gerustheid. De
prediker zal niet te resoluut mogen spreken. Hij moet ruimte laten tussen het
met vertrouwen tot Christus komen en het vaste geloof dat Christus voor hem
gestorven is en zijn Zaligmaker is. Toch wordt bij A Brakel de wand tussen
beide gegevens menigmaal zeer dun. Hij spreekt op een zodanige wijze over
het vertrouwen op Christus en het aannemen van Christus dat de 'zekerheid'
van Zijn genadige redding erbij ingegrepen is. En hoe zou het ook anders
kunnen? Wie zou zich - om A Brakels beeld te gebruiken - ooit aan de sterke
schouders van deze sterke Man durven toevertrouwen als hij niet de geloofszekerheid had dat hij ook werkelijk aan de 'overkant' gebracht wordt? A Brakels
onderscheiding is daarom subtiel, heeft alleen enige pastorale waarde.
5. Opnieuw treft ons hoe welmenend en ruim A Brakel geweest is in zijn
evangelieverkondiging.
b. Jacobus Koelman
In verband met de leer van roeping en wedergeboorte hebben wij reeds het een
en ander ontleend aan Jacobus Koelmans boek Natuur en gronden des geloofs
('s-Gravenhage 1724). Nu moeten Koelman en zijn boek opnieuw ter sprake
komen. Het zal nu gaan over Koelmans geloofsvisie.
Wij horen ongeveer dezelfde geluiden als bij A Brakel. De natuur en het
wezen van het zaligmakende geloof bestaat niet 'in een verzekering, of zekere
kennis en vertrouwen, dat Christus bij exempel voor mij gestorven is, dat Hij
mijn Zaligmaker is'; het geloof is niet 'een zoete inbeelding en verzekerdheid,
dat mijn zonden vergeven zijn, dat God mij liefheeft, en mijn God en Vader is
om Christus' wil' (6). Menig gelovige mist dit, zegt Koelman. Daartegenover
ziet men vele geveinsden die roemen in hun zekerheid. Het wezen des geloofs
bestaat niet in het vertrouwen, dat ook mij de vergeving der zonden en eeuwige
gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, om Christus' wil, zoals de Heidelbergse Catechismus (Zondag 7) leert. Het ware geloof
is ook niet een geloof in de gewisse belofte van God, dat mij al mijn zonden
alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus mij als mijn eigene toegerekend en geschonken is, zoals het Avondmaalsformulier zegt (7).
Waarin bestaat het wezen van het geloof dan wèl? Koelman zegt: Het
bestaat in een aannemen en omhelzen van Christus, zoals Hij ons in het Evangelie wordt voorgesteld, tot al die doeleinden en gebruiken waartoe een zondaar Hem nodig heeft (9). Het geloof bestaat uit vertrouwen, en dat is een acte
van de wil, en niet van het verstand. Het geloof, zegt Koelman verder, is een
genoegen nemen met de raad Gods om mensen door Christus te verlossen; het
is een hartelijk goedkeuren en omhelzen van de geopenbaarde weg des levens,
door de Middelaar Jezus, het is een rusten in deze door God uitgedachte weg,
het is een oprechte inwilliging van de weg des behouds; het is een gewillig
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aannemen en omhelzen van Christus Jezus om zich door Hem te laten zaligmaken op zijn wijze; het is een inwilliging dat Christus de ziel met God verzoenen
zal; het is een openen van het hart voor Hem, opdat Hij inkomt en alles meebrengt wat tot behoud nodig is; het is een toevlucht nemen tot Christus, het is
een zich overgeven aan Jezus; met één woord: het geloof is een daad van de
wil, waardoor men met genegenheid en toestemming kiest alles wat tot het
leven en de godzaligheid nodig is te ontvangen in de weg waarlangs de Heere
het geven wil (12vv).
Ook Koelman heeft, als A Brakel, onderscheid gemaakt tussen het geloof,
ofwel het aannemen van Jezus, èn de verzekerdheid daarvan. Hij stelde zich op
het standpunt dat heel wat zwakgelovigen deze verzekerdheid missen. Hij
moedigde ze aan haar te begeren en te zoeken en hield hen voor dat ze 'lichter'
te verkrijgen is dan de meeste 'begenadigden' denken (35). Vele begenadigden, aldus Koelman, durven niet naderen tot Christus en in Hem geloven,
omdat zij met elkaar verwarren het gelovig aannemen en omhelzen van Jezus
èn de innerlijke verzekerdheid dienaangaande. En Koelman stelt dat dan gelijk
met een gevoel van vrede, rust enz. (36). Zij menen, zegt hij dat zij vermetel
zijn als zij tot Jezus gaan en in Hem geloven, met andere woorden: iets doen
wat niet geoorloofd is (38).
Conclusie: Ook Koelman heeft de zekerheid gehouden buiten het wezen
des geloofs. Hij zag het gevaar van een ongegronde en valse zekerheid. Het
komen tot de zekerheid is het afleggen van een - soms lange - weg. Koelman
had, evenals zovele predikanten die vertegenwoordigers waren van de Nadere
Reformatie, te maken met vele twijfelende en sukkelende zielen die bevreesd
waren zich ten aanzien van hun eeuwig heil te bedriegen. Die mogelijkheid
werd hun ook steeds vanaf de kansel en in allerlei tractaten voorgehouden.
Koelman kwam hun tegemoet. Hij nam hen bij de hand om hen, ondanks al hun
zuchten en klagen, toch tot Christus te leiden. Daartoe haalde hij geloof en
zekerheid uit elkaar; waarbij hij 'zekerheid' identificeerde met vrede, vreugde,
vrijmoedigheid en innerlijke gerustheid.
Koelman kwam hiermee, zoals uit zijn eigen betoog blijkt, op gespannen
voet te staan met Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus en met het
Avondmaalsformulier. Wat daarin over het geloof gezegd wordt, betrok hij op
iets dat volgens hem niet met het geloof zélf gegeven is, maar erna, in ieder
geval erbij komt. Immers, volgens zijn betoog is de zekerheid vrucht van het
geloof. Tussen het geloof en de verzekerdheid wordt op deze wijze ruimte
geschapen voor het werken met tal van 'kenmerken', die men dan ook in
Koelmans geschriften in overvloed kan aantreffen.
De vraag blijft hangen of door hem niet de directheid van het geloof gebroken wordt, of het geloof niet - ondanks al het goede en bijbelse dat hij erover
zegt - een onmisbare dimensie verliest, en niet verarmt. Wat is een geloof
zonder zekerheid? Kan dat weleens bestaan?
Gelukkig is ook bij Koelman, als bij zovelen van zijn geestverwante schrij184

vers, de wand tussen 'geloof' en 'zekerheid' hunsondanks, menigmaal heel
dun. Zelfs ondanks hun kenmerkenleer, want ook daarin kunnen zij toch niet
van het geloof geheel afzien.
Met de zekerheid des geloofs aan haar wezen te onttrekken en te plaatsen in
het welwezen des geloofs, hebben de mannen van de Nadere Reformatie ons
inziens een concessie gedaan aan de geloofspraktijk van hun dagen. Maar was
dat bij allen zo?
c. Alexander Comrie
Alexander Comrie (1706-1774) heeft wat de bepaling van zijn geloofsbegrip
betreft getracht weer aansluiting te vinden bij de reformatoren van de 16e
eeuw. Hij kwam daardoor kritisch te staan tegenover de denkwijze van A
Brakel, Koelman en vele anderen, maar heeft - door hun naam te verzwijgen hen zoveel mogelijk ontzien.
Zijn geloofsopvatting heeft hij het breedst en duidelijkst vertolkt in zijn
Verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus (Utrecht 1779), een boek
dat men wel zijn hoofdwerk heeft genoemd. Wij oriënteren ons vooral op zijn
uitleg van Zondag 7.
Comrie werpt hier al spoedig een vraag op die wij al eerder zijn tegengekomen bij anderen, namelijk of ieder moet geloven dat Christus voor hem gestorven is. Zijn antwoord is: Neen, want de genade Gods is niet algemeen. De
verkiezingsgedachte neemt, zoals bekend is in Comrie's theologie een beslissende plaats in.
Dan stelt Comrie aan de orde de kwestie van de 'voorbereidingen'. Gaan er
aan de geloofsvereniging met Christus bepaalde voorbereidingen vooraf? Deze
voorstelling van zaken wijst Comrie af en hij noemt haar zelfs remonstrants.
Maar niet alleen de remonstranten, ook de mystici stelt hij op dit punt in
gebreke, vooral Tauler (ca 1300-1361), die de mens via 'zelfvernietiging' tot
God wilde laten komen. Op de achtergrond daarvan ziet Comrie de leer van de
vrije wil (387).
Nu weet Comrie echter wel dat ook mannen als Perkins, Amesius en de
Engelse theologen op de Dordtse Synode van 'voorbereidingen' spraken. Hen
wil Comrie niet afvallen, al vermijdt hij hun spreekwijze. Ik erken, zegt hij, dat
er 'algemene werkingen' van de Heilige Geest aan geloof en wedergeboorte
kunnen voorafgaan (397). Zelfs noemt Comrie het Gods gewone weg bij hen
die tot volwassenheid zijn gekomen om te beginnen met de Wet in het geweten
te brengen, bij de een met grote 'beroeringen', bij de ander met meer 'bedaartheid' (399). Maar: dat alles is nog niet zaligmakend! Al deze innerlijke beroeringen kunnen op den duur slijten en voorbijgaan. Het is alleen bij de uitverkorenen dat God Zich hierdoor een weg baant (400). Het komt alles voort uit de
Wet en de 'oude natuur'. Men ziet wel gebeuren dat bepaalde lieden zich op
deze ervaringen laten voorstaan en ermee 'omhoog klauteren' (401). De ware
boetvaardigheid is een vrucht van het geloof.
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Zo komt Comrie tot zijn hoofddogma, dat hij steeds herhaalt. Er is éérst het
ingestorte geloofsvermogen (habitus) en dan pas is er het werk (actus), beoefening van het geloof. Het scholastieke habitus-actus-schema is bij Comrie bepalend voor alles wat hij over het geloof heeft gezegd. Wij worden niet Christus
deelachtig door het geloof als daad, er zal eerst de instorting van het geloofsvermogen moeten hebben plaatsgevonden, wat alleen het deel is der uitverkorenen. Comrie zegt: Dat leert ons Gods Woord èn de menselijke rede (404).
Merkwaardig is dit beroep op de menselijke rede! Een nawerking van Comrie's
filosofische scholing, hij was immers gepromoveerd op een filosofisch onderwerp?
Comrie weet niet op te houden met deze stelling te herhalen. Wij citeren:
Wij moeten eerst de genade des geloofs ontvangen vóór wij daden des geloofs
kunnen oefenen (405). Christus is ons geschonken vóór wij Hem door het
geloof ontvangen (385).
Comrie spreekt van een 'inge wrocht geloof, en ook wel van een ingestort
geloof. Dan al, wanneer hun dit geloof wordt ingestort, zijn de uitverkorenen
met Christus verenigd, zijn ze Hem ingelijfd. En wanneer gebeurt dat? Comrie
zegt: In de 'tydt der minne' (413). Wanneer de uitverkorenen krachtdadig
geroepen en wedergeboren worden, wanneer zij het nieuwe leven ontvangen
(415). Kunnen wij dan soms zeggen dat de uitverkorenen met Christus verenigd worden door de wedergeboortel Zo drukt Comrie zich niet uit. Hij ziet
het 'inge wrocht geloof, dat in het uur der minne de uitverkorenen geschonken
wordt als het 'eerste en voornaamste deel' van de nieuwe natuur (420). Zo
handhaaft hij dat de vereniging met Christus toch door het geloof plaatsvindt.
Men zou kunnen zeggen: in engere zin is het het geloof dat de uitverkorenen
met Christus verenigt, in ruimere zin is het de wedergeboorte.
En hoe wérkt nu dat geloofsvermogen, dat is de volgende vraag. Men kan
zeggen dat het geloofsvermogen als het ware het geestelijke 'oog' is waarmee
het bovennatuurlijke licht dat door God tot de ziel gebracht wordt, ontvangen
wordt (420). Het wordt dus actief onder de inwerking van Gods genade. Geschiedt dat dadelijk? Comrie zegt: Aan de actus gaat de habitus vooraf, maar
hoeveel tijd er tussen zit, kunnen we niet bepalen, in ieder geval niet veel
(424). Hij brengt ook de uitverkoren kinderen ter sprake. Ook zij hebben het
ingewrochte geloof, maar daden vloeien daar in hun prilste levensjaren nog
niet uit voort, omdat zij nog het gebruik der rede missen (443). Trouwens, de
daden vinden, ook bij volwassenen, 'trapsgewijze' plaats, er is een gaan van
minder naar meer (424). Comrie zegt: In een punt des tijds wordt door een
bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest het geloofsvermogen (habitus)
ingestort, maar zij komt naar de mate der gewaarwordingen, dus trapsgewijze
tot 'dadelijkheid', tot beoefening (444).
Nauw verband houdt hiermee wat door Comrie gezegd wordt over de 'kennis' . Hij heeft, in tegenstelling tot vele anderen, die weer voluit in zijn geloofsdefinitie opgenomen. Kennis, toestemmen en vertrouwen heeft hij niet willen
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scheiden, zoals bijvoorbeeld A Brakel deed. Wel zegt Comrie, dat onze kennis
een 'zielsveranderende' moet zijn (476). Hij kende ook een 'praatvolk' dat uit
de hoogte sprak, met een louter verstandelijke kennis (478).
Vanuit Gods Woord komen door de Geest de goddelijke waarheden tot ons,
als er een 'oog' is, een geloofsvermogen, dan worden zij opgevangen en verstaan, zo komt het tot kennis. De ziel wordt van het getuigenis der waarheid
overreed (445): zij geeft zich daar vrijwillig aan over. Zo gaat het immers, zegt
Comrie, ook in de wiskunde (446). Hij heeft daarmee tot uitdrukking willen
brengen dat voor het geloofde goddelijke waarheid evident is.
Aan het ingewrochte geloof worden de objecten des geloofs door goddelijk
licht geopenbaard; zo ontstaat een bijzondere, hemelse en bovennatuurlijke
kennis (449).
De 'toestemming' behoort er echter ook bij. Kennis en toestemming noemt
Comrie 'tweelingen', even oud, zij gaan gelijk op (479).
En het 'vertrouwen'? Comrie maakt het niet los van kennis en toestemmen.
Wanneer de beloften Gods door het licht van de Heilige Geest 'instralen' in het
hart, komt het niet alleen tot kennis en tot toestemming maar ook tot vertrouwen (485).
Tenslotte wijdt Comrie nog aandacht aan het probleem van de zekerheid des
geloofs. Wij hoorden al dat onder andere A Brakel haar een vrucht van het
geloof noemde, maar haar buiten het wezen van het geloof sloot. Comrie niet.
Hij grijpt over de hoofden van zijn tijdgenoten heen naar de tijd van de Reformatie en zegt dan: Dit verzekerd vertrouwen 'hebben alle Hervormers eenstemmig / niet tot het welwezen / maar tot het wezen des geloofs gebracht' (486).
Toch heeft Comrie hiermee het gebruik van 'kenmerken' niet willen afschrijven. Hij maakte namelijk in het ingewrochte geloof onderscheid tussen
een 'uitgaande' en een 'inkerende' daad. Bij het laatste dacht hij aan reflectie.
Er is in het geloof ook een met zichzelf bezig zijn (492), om zo via de kenmerken tot (meer) zekerheid te komen. Die zekerheid resulteert dan in een verzekerd gevoel. Comrie maakt namelijk ook nog onderscheid tussen de zekerheid
van het geloof en de zekerheid van het gevoel. De zekerheid van het geloof rust
op Gods waarheid, steunt op het Woord - dat zou in de catechismus, zondag 7
bedoeld zijn, maar dan is er ook nog de zekerheid van het gevoel, waarin men
in zichzelf rust, vrede en blijdschap gewaar wordt (485).
Wij zien:
1. Comrie heeft van vele onderscheidingen gebruik gemaakt. Of de zaak van
het geloof daardoor zoveel helderder is geworden, zullen wij ter discussie
moeten stellen. Bepaalde onderscheidingen hebben een goed recht van bestaan, maar men kan er te ver in gaan. Zeker in prediking en praktisch onderwijs.
2. Het habitus-actus-schema, aan de aristotelische filosofie ontleend, bepaalt geheel Comrie's spreken over het geloof.
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3. Comrie heeft daarmee de intentie gehad om in de lijn van 'Dordt' alle
Remonstrantisme te bestrijden, maar zijn speculaties gingen veel verder dan de
zeer praktisch ingestelde Dordtse Leerregels.
4. Comrie heeft de geloofsleer van de Reformatie willen herstellen; in
hoeverre hem dat al of niet of maar ten dele gelukt is, moeten wij hier laten
rusten. In ieder geval is wel duidelijk dat bij geen van de reformatoren van de
16e eeuw, indien zij al van een geloofsvermogen (habitus) spraken, ooit daaraan dezelfde betekenis is toegekend als Comrie heeft gedaan. Bij hen allen is
de oproep tot een direct geloven in Christus primair.
5. Comrie heeft aan de 'kennis' in het geloofsbegrip weer recht van bestaan
gegeven.
6. In zijn beroep op de menselijke 'rede' en op de 'wiskunde' is een klein
rationalistisch trekje op te merken, hetwelk niet losstaat van de geest van die
tijd, de tweede helft van de 18e eeuw.
7. Over de zekerheid des geloofs heeft Comrie weleens treffende dingen
gezegd, bijvoorbeeld dat het geloof steunt op het blote Woord, zonder zien,
zonder hebben, en zonder gevoelen, omdat het rust op Gods waarheid en waarachtigheid (486).
d. Theodorus van der Groe
Over de geloofsopvatting van Theodorus van der Groe (1705-1784) kunnen
wij kort zijn, omdat er reeds in het boek De Nadere Reformatie ('s-Gravenhage
1987) door dr. T. Brienen uitvoerig over geschreven is. We laten het hier
daarom bij slechts enkele gegevens.
De voornaamste bron voor de kennisname van Van der Groe's standpunt in
dezen is zijn Beschrijving van het oprecht en zielzaligend geloove (1742). Een
waar gelovige zonder enige verzekerdheid noemt Van der Groe hier een hersenschim. Er is altijd enige verzekering, namelijk naar de mate des geloofs.
Waar een waar geloof is, daar is zekerheid. Een volstrekte wanhoop is voor een
christen uitgesloten. Geloof zonder zekerheid noemt Van der Groe zelfs een
remonstrantse dwaling.
Natuurlijk betekent dit niet dat een christen nooit twijfelt, maar dat heft de
zekerheid niet op.
Van der Groe had op dit punt tegen een hele stroom op te roeien. Maar hij
hield stand. Omdat de mannen van het eerste uur, de reformatoren van de 16e
eeuw en zij die kort daarop kwamen, hem zwaarder wogen dan de latere. A
Brakel heeft hij echter - hoezeer van hem op dit punt verschillend - in bescherming genomen.
Men zou van Van der Groe - die zich zo graag op de reformatoren beroept verwachten dat men ook bij hem dezelfde ruime aanbieding van genade zou vinden. Soms is dat ook inderdaad het geval. In zijn Veertien biddagpredikatiën
(1840) zegt hij: Wij moeten ons in het geloof wenden tot de Heere Jezus om
genade, om verzoening, om zijn Geest. Hij kan ons helpen en Hij zal ons helpen, als
188

wij Hem maar recht gelovig en zonder ophouden aanroepen (305). Zulke geluiden
zijn er bij Van der Groe meer te beluisteren. Maar ook heel andere.
Een enkel voorbeeld. In zijn Het ware zaligmakende geloof {1152) zegt hij:
In het Evangelie wordt ons de genade en de zaligheid door Christus niet anders
beloofd dan op een waarachtige voorafgaande vernedering en verootmoediging van onze harten (25). Wel maakt Van der Groe dan vervolgens onderscheid tussen een wettische boetvaardigheid, waar volgens hem velen op steunden,
èn een ware boetvaardigheid uit het geloof (27), maar dat neemt toch niet weg
dat zijn betoog veel weg heeft van het stellen van een voorwaarde. Dat is zelfs
de algemene trend in zijn preken. Hij spreekt zelfs soms uitdrukkelijk over een
conditie, een voorwaarde.
Er is al vaker, en terecht, op gewezen dat bij Van der Groe sprake is van een
zekere ambivalentie. Hij is de man die de reformatoren las en de werken van de
gebroeders Erskine onder ons volk bracht, maar tegelijk ook de man die de
boodschap verengde en zo ook de gemeente, zodat hij nog maar wist van
enkele 'begenadigden' her en der in de kerk van Nederland.
Zijn verdienste blijft intussen dat hij, tegen velen in, eraan vastgehouden
heeft dat het ware geloof zékerheid in zich heeft. Dat hij zijn tegenstanders, die
er anders over dachten, en toch lang niet allen ongereformeerd waren, beschuldigde van een papistische geloofsopvatting, karakteriseert hem en is een oordeel dat door ons niet behoeft overgenomen te worden.
We kunnen nu overgaan tot een volgend thema, dat van de rechtvaardiging
uit en door het geloof.

4. RECHTVAARDIGING

a. Wilhelmus a Brakel
'De ziel van het christendom, de springader van alle troost en heiligmaking',
zo noemt W. a Brakel de rechtvaardigmaking (I. 838). Wie hier dwaalt, zegt hij
vervolgens, die dwaalt tot zijn eeuwig verderf. 'Als er nieuwe dwalingen opkomen, al schijnen zij in het eerst de rechtvaardigmaking in het geheel niet te
raken, zo lopen zij toch in het laatste doorgaans daarop uit' (838).
Nader op de zaak ingaande stelt A Brakel vast dat er onderscheid gemaakt
moet worden tussen een 'burgerlijke rechtvaardigheid' die voor de mensen
bestaan kan en een 'goddelijke rechtvaardigheid' die voor God geldt. De laatste is weer te onderscheiden in een 'rechtvaardigheid der Wet' en een 'rechtvaardigheid des Evangelies'. De wet kan ons niet rechtvaardigen, wij zijn op
het evangelie aangewezen. De rechtvaardigheid van het evangelie wordt een
mens eigen door toerekening, omdat de Borg, Jezus Christus, door het dragen
van de straf, voor de mens die gerechtigheid verworven heeft, en hij die op de
aanbieding door het geloof aanneemt (838). Gewoonlijk spreekt men dan van
de 'rechtvaardigheid des geloofs'.
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Rechtvaardigmaking en heiligmaking moeten nauwkeurig van elkaar worden onderscheiden (841). Rechtvaardigen betekent in de Schrift nooit heiligmaken of heiligheid instorten of bekeren (840). A Brakel verzet zich hier
uitdrukkelijk tegen de leer van Rome, welke, zegt hij, inhoudt dat rechtvaardigmaken betekent een mens veranderen, van goddeloos deugdzaam maken,
rechtvaardigheid instorten. Neen, het woord 'rechtvaardigen' heeft in de Schrift
nergens deze betekenis, het is altijd het werk van een rechter, het is vrijspreken, rechtvaardig verklaren, en staat als zodanig tegenover veroordelen, verdoemen (840). Het geloof neemt Jezus aan, zo is de mens rechtvaardig, en zo
komende tot God wordt hij gerechtvaardigd (841).
Van hieruit komt A Brakel tot zijn definitie: 'Rechtvaardigen is een genadewerk van God, als rechtvaardig Rechter, de uitverkorenen om de gerechtigheid van Christus de Borg, hun van God toegerekend, en van hen door het
geloof aangenomen, vrijsprekende van schuld en straf, en hen verklarende
erfgenamen des eeuwigen levens' (843).
In zijn explicatie van deze definitie zegt A Brakel: Het woord 'genadewerk' brengt tot uitdrukking dat het geheel en enkel genade is als God de
zijnen vrijspreekt en het recht tot de zaligheid verleent (843).
De rechtvaardiging omvat twee delen. Zij bestaat niet alleen in de vrijspraak van schuld en straf, met andere woorden de vergeving der zonden, maar
zij behelst ook in zich het recht op het eeuwige leven. Christus heeft niet alleen
de schuld betaald, maar heeft, door zich onder de wet te stellen en die te
volbrengen, voor de zijnen ook het recht op het eeuwige leven verworven
(844).
Christus mag genoemd worden de verdienende oorzaak van de rechtvaardigmaking. Hij heeft als Borg voor de zijnen betaald en de eeuwige zaligheid
voor hen verdiend. Zijn gerechtigheid rekent God de zijnen toe en zij nemen
haar aan door het geloof, op de aanbieding van het evangelie; zo is Christus'
gerechti, dat wil zeggen in de mens. De onbekeerde mens die in zonde leeft i
geen 'gepast voorwerp' voor God om de 'rechtvaardigende daad' te beoefenen
pas als hij het geloof beoefent is hij een 'bekwaam voorwar wanneer God
de mens rechtvaardigt. Wij citeren: 'Wij zeggen dat God van eeuwigheid heeft
voorgenomen de zijnen door Christus' verdiensten te rechtvaardigen, maar dat
is de rechtvaardigmaking zélve niet, waarvan de Schrift spreekt.' Zo heeft A
Brakel dus met ronde woorden een rechtvaardiging van eeuwigheid afgewezen. Maar nog meer, want hij voegt eraan toe: Christus heeft 'in de tijd' voor
alle zonden voldaan en voor de zijnen de zaligheid verworven; dus ziet God
zijn kinderen aan in Hem - maar ook dat is niet de rechtvaardigmaking! (852).
Wat is zij dan wèl? A Brakels antwoord is: 'God rechtvaardigt de mens door
het geloof; de rechtvaardigmaking is de sententie (uitspraak) Gods tot de mens.
Deze sententie wordt niet eenmaal uitgesproken op de eerste daad des geloofs,
maar geschiedt dikwijls, zo menigmaal de mens de daad des geloofs in Christus tot rechtvaardigmaking oefent, welke niet is een verzekering, dat ze eens en
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vooral gerechtvaardigd waren, maar een dadelijk en dagelijks vergeven' (852).
Gelet op de geschiedenis van de leer der rechtvaardiging binnen de Nadere
Reformatie zijn deze uitspraken van groot gewicht. De volle nadruk legt A
Brakel op de daad des geloofs. Niet in remonstrantse zin als zou het 'hart' erin
gemist kunnen worden, en als zou er niet een innerlijke verandering en vernieuwing, een wedergeboorte nodig zijn. Maar A Brakel sluit zich nauw aan bij
het taalgebruik van de Bijbel. Bovendien ook bij hetgeen Zondag 23 van de
Heidelbergse Catechismus leert, namelijk dat wij rechtvaardig voor God zijn
'in zoverre wij die weldaad met een gelovig hart aannemen'. Het is A Brakels
bedoeling bepaald niet geweest de continuiteit in het leven des geloofs op te
offeren aan de actualiteit, want men kan zijn leer van de rechtvaardiging van de
zondaar onmogelijk losmaken van zijn leer van de wedergeboorte, die er in
zijn boek aan voorafgaat. Maar A Brakel heeft evenmin zich zodanig van het
habitus-actus-schema willen bedienen, dat de oproep tot de daad des geloofs
irreëel dreigt te worden, en men op de keper beschouwd alleen maar in passieve termen over het geloof kan spreken.
Wat verderop stelt A Brakel opnieuw een belangrijke vraag aan de orde,
namelijk of men niet kan spreken van een tweerlei rechtvaardigmaking: een
rechtvaardigmaking van de uitverkorene als goddeloos èn een rechtvaardigmaking van de uitverkorene als godzalig? Het onderscheid lijkt subtiel, maar is
het toch niet. A Brakel besefte dat de vrijheid van Gods genade in het geding
is. Daarom wees hij deze tweeërlei rechtvaardiging resoluut van de hand. Het
is niet zo dat de uitverkorene niet alleen als zondaar, als goddeloze, maar ook
als godzalige, als vrome gerechtvaardigd wordt (864). A Brakel handhaafde de
rechtvaardiging van de goddeloze. Al geldt het uitverkorenen, dan nog moet
gezegd worden dat zij enkel uit genade zalig worden, niet om hun godzaligheid.
Maar hoe zit het dan met een tekst als Romeinen 4:3, waar we lezen: 'En
Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid'? Is dan
toch niet iets in de mens, te weten zijn geloof, 's mensen gerechtigheid voor
God? En wordt hier door Paulus niet het geloof gehouden voor een werk, zodat
de mens, de gelovige mens uiteindelijk toch op grond van een werk, zijn
geloof, gerechtvaardigd wordt? A Brakels antwoord is: Paulus leert overal de
tegenstelling tussen geloof en werken; dat het geloof de mens behoudt en niet
zijn werken; dat Abraham door het geloof en niet door de werken gerechtvaardigd is; het geloof was niet een werk waardoor Abraham is gerechtvaardigd,
maar een middel waardoor hij is gerechtvaardigd. De grond der rechtvaardiging ligt dus ook niet in het geloof, maar alleen in Christus (868).
Wat verderop komt A Brakel nog een keer terug op het thema dat hij al
eerder aanroerde, dat van het tijdstip van de rechtvaardiging. Niet van eeuwigheid, dat hoorden wij reeds. Ook niet in de dood van Christus? Zeker, de
uitverkorenen waren in Hem begrepen toen Hij voor hun zonden stierf; zij
werden met God verzoend, maar, zegt A Brakel, dat was virtualiter (in kracht),
191

niet actualiter - want zij waren er nog niet. Zo heeft A Brakel willen onderstrepen de noodzaak van het geloof. Pas in de tijd worden wij actueel met God
verzoend en gerechtvaardigd (869). Wanneer de mens, in de tijd, gebukt onder
zijn zonden, door middel van het evangelie, in Christus gelooft, en op die wijze
met Hem verenigd is en aan zijn gerechtigheid deel heeft, dan rechtvaardigt
God hem en spreekt Hij zijn vrijsprekend oordeel over hem uit, in zijn Woord,
hetwelk is de stem Gods.
Daarbij doet zich echter de mogelijkheid voor dat de gelovige die uitspraak
in zijn conscientie nog niet gewaar wordt, vanwege onkunde of vanwege allerlei tegenspraak in zijn hart, met als gevolg dat zij niet de gewenste vreugde
geeft. En toch geldt dat vrijsprekend oordeel.
Het geldt vervolgens alle zonden, niet slechts sommige. En het is voor alle
gelovigen zonder onderscheid van tijd, plaats of persoon hetzelfde oordeel. De
ene zondaar wordt niet anders of volkomener gerechtvaardigd dan de andere.
In de rechtvaardiging is geen meer of minder, zij is volkomen. God rechtvaardigt de persoon. Hij vergeeft alle zonden, stelt de zondaar volkomen in het
recht van alle goederen des verbonds; daar ontbreekt niets aan. Alleen wat
betreft de zekerheid omtrent de rechtvaardigmaking is er enig verschil, die is
bij de een meer dan bij de ander. Omdat het geloof, het middel, bij de een
sterker is dan bij de ander. De rechtvaardiging zélf is echter volkomen. De
zonden die worden weggenomen, worden voor eeuwig weggenomen. Daar kan
nooit meer toorn of straf op volgen (870).
Hier haalt A Brakel vervolgens Christus' voorbede bij. Er zijn onder de
gelovigen de dagelijkse struikelingen. Zij zijn zonden. Als zodanig verdienen
zij tijdelijke en eeuwige straf. Maar de Heere Jezus Christus als Hogepriester,
als Advocaat, staat voor de troon der genade, en vertoont voortdurend de
'kracht der voldoening' voor de telkens begane zonden (870). Dat betekent dat
de gelovigen door hun zonden toch niet buiten de staat der genade komen te
staan, alsof de vorige rechtvaardigmaking er niet meer was en niet meer gold;
neen, God is en blijft met hen verzoend. Hij blijft ze zien als zijn kinderen,
gunstgenoten en erfgenamen (871).
Een vraag die A Brakel vervolgens aan de orde stelt is, of de rechtvaardigmaking eens en vooral geschiedt op de 'eerste daad des geloofs', dan wel of ze
nog dagelijks geschiedt op de 'vernieuwde daad des geloofs', dat wil zeggen
telkens nadat een gelovige opnieuw gezondigd heeft.
A Brakel is op deze vraag die van zoveel belang is voor de praktijk van het
geloofsleven uitvoerig ingegaan. Hij heeft beseft dat het een vraag is die niet
alleen maar in de theologische scholen thuishoort.
Laten wij onderscheid maken, zegt hij, tussen 'verzoening' en 'rechtvaardigmaking'. Aan Gods rechtvaardigheid is voldaan door Christus. In zijn dood
zijn de uitverkorenen met God verzoend. De verzoening gaat dus vooraf aan
onze bekering en zelfs aan onze geboorte. God van zijn kant blijft verzoend
ook als de gelovigen in een diepe staat van verval geraken. Dan is een nieuwe
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verzoening en voldoening niet nodig. Het is een 'misslag' van vele gelovigen
dat zij na in zonden gevallen te zijn menen dat God nog onverzoend is. Neen,
de verzoening blijft van kracht, aan Gods kant maar ook aan de kant van de
gelovigen, namelijk wat hun genadestaat betreft; ook al zijn ze in zonden
gevallen. Met de rechtvaardigmaking ligt het echter anders.
Wil dat zeggen dat er in God verandering is? A Brakel antwoordt: men
mene niet dat God telkens als Hij de daad van het rechtvaardigen niet oefent in
een 'toornende gestalte' is, en dat Hij telkens als Hij haar wèl oefent in een
iiefhebbende gestalte' verkeert; neen, bij God is geen verandering. De verandering ligt alleen in het object, dat wil zeggen in de mens. De onbekeerde mens
die in zonde leeft is geen 'gepast voorwerp' voor God om de 'rechtvaardigende
daad' te beoefenen; pas als hij het geloof beoefent is hij een 'bekwaam voorwerp' (874).
God zegt tegen de gelovige: Uw zonden zijn betaald, aan mijn gerechtigheid is voldaan, ge zijt met Mij verzoend, Ik vergeef u uw zonden, Ik scheld ze
u kwijt, Ik reken ze u niet toe, gij zijt een erfgenaam van het eeuwige leven.
Hóe zegt God dat? In het Woord. Hij zegt het door de Heilige Geest in het
hart, wanneer aan de gelovige het evangelie wordt voorgesteld en hem wordt
toegepast. Sommigen der gelovigen horen deze uitspraak 'klaar en onderscheiden', geloven dat zij gerechtvaardigd worden, gevoelen vrede in hun hart en
zeggen: Abba, Vader! Anderen horen die uitspraak niet zo klaar, en genieten
daarom ook de vruchten ervan niet zo klaar. Weer anderen zijn vol benauwdheid omtrent de vergeving van hun zonden, zodat zij geen acht geven op de
uitspraak in het Woord, noch op de troost en de vrede die daarin is. Toch delen
ook zij in de goddelijke vrijspraak. Een hardhorende, staande voor het gerecht,
wordt zowel vrijgesproken als een scherphorende; een zwakgelovige zowel als
een sterke in het geloof.
En nu de eigenlijke kwestie. De rechtvaardiging is niet een actio permanens (blijvende daad), maar een actio transiens (voorbijgaande daad). Zij wordt
telkens en telkens herhaald. Telkens een nieuwe uitspraak; niet nieuw van
aard, neen, van dezelfde natuur. Ook is het niet zo dat steeds de eerste daad van
rechtvaardigmaking wordt gerepeteerd of herhaald, of dat God een gelovige,
biddende om vergeving der zonden, zou terugwijzen naar die eerste daad, toen
God hem in het begin rechtvaardigde; neen een dagelijks nieuwe uitspraak,
maar van dezelfde aard en natuur (875).
Zoals wij al opmerkten zit A Brakel hier midden in de praktijk van het
geloofsleven. Hij zegt dat ook. Het verschil is niet van beschouwelijke aard,
maar raakt de praktijk. De gelovige die op dit punt geen klaar begrip heeft, is
blootgesteld aan verwarring. Hij weet dan niet hoe hij bidden moet. Men moet
daarom weten a. dat men niet bidt dat de verzoening nog eens of dagelijks
opnieuw geschiede, want die is eenmaal geschied door het offer van Christus,
b. dat men niet bidt dat Gods voornemen over ons verandere, want Gods
voornemen is onveranderlijk, c. dat men niet bidt dat Gods hart jegens ons
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verandere, want God was al de uitverkorenen, vóór ze wedergeboren werden
en geloofden, goedgunstig gezind, d. dat ons bidden slechts betrekking heeft
uit de 'uitwerking' van Gods goedgunstigheid, op de 'toepassing' daarvan in
ons, want de rechtvaardigmaking is niet anders dan toepassing. Zo is het al bij
de eerste daad des geloofs en zo blijft het ook telkens daarna, zo dikwijls de
mens een 'bekwaam voorwerp' wordt. Het gaat steeds om de toepassing van
een goddelijke uitspraak (876).
Reeds hebben we gewezen op het onderscheid dat er bij A Brakel is tussen
rechtvaardigmaking en heiligmaking, maar ook op de relatie die er bij hem is
tussen rechtvaardiging en wedergeboorte. Dat is een van de punten waarop hij
zich duidelijk onderscheidde van de remonstranten. Beide weldaden, zegt A
Brakel worden 'tegelijk' geschonken, zodra de mens een 'gepast voorwerp' is
(876). En verderop: Wie de rechtvaardigmaking begeert, moet ook de heiligmaking begeren, want deze twee kunnen 'niet gescheiden' worden, noch in het
hebben, noch in het zoeken. Wie geen lust heeft tot heiligheid, is niet oprecht
voor God (896). Wedergeboorte en heiliging zijn de rechtvaardiging niet, maar
men kan ze niet van elkaar scheiden.
Als laatste punt behandelt A Brakel het thema van de zekerheid. Hij maakt
ook nu weer onderscheid en zegt: Men onderscheide de rechtvaardigmaking en
de zekerheid daaromtrent. Die 'zekerheid' identificeert A Brakel vervolgens
met een gevoel van troost, vrede en blijdschap (876). De rechtvaardigmaking
kan aanwezig zijn zonder die zojuist genoemde vruchten. Zeker, de gelovige
die om vergeving der zonden bidt, begeert dat gevoel van troost, vrede en rust,
maar daaruit volgt niet, dat niemand gerechtvaardigd wordt en vergeving van
zonden ontvangt, als hij geen vrede en blijdschap vindt, en dat alleen zij vergeving van zonden verkrijgen die dat gevoel van troost hebben; want ook de
zwakste moet uit het Woord geloven, dat God op zijn gebed, met het oog op
Christus, hem zijn zonden vergeeft, omdat Hij het beloofd heeft! De rechtvaardigmaking bestaat wat haar wezen betreft niet in het verlenen van troost, maar
in een goddelijke uitspraak. En die uitspraak vindt nog dagelijks plaats, ongeacht of de gelovige de troostvolle vruchten daarvan geniet of niet (876v).
Intussen blijft staan dat een gelovige dus van zijn rechtvaardiging èn van
zijn zaligheid verzekerd kan zijn. De 'papisten en remonstranten' ontkenden
het, maar A Brakel handhaafde het.
Na deze brede uiteenzetting van de leer der rechtvaardigmaking komt A
Brakel - zoals gewoonlijk - tot de toepassing. Daaraan ontlenen wij het volgende.
Het komt erop aan dat wij de waarheid niet alleen kennen en weten, maar
dat wij haar ook betrachten. Hoe droevig is het gesteld met de mens die nog
onverzoend met God is (890). Omgekeerd, welk een troost biedt het als we
weten dat God ons om Christus' wil genadig is (892). In de rechtvaardiging
liggen vele goddelijke weldaden. Daarin is kwijtschelding van schuld en straf
en de aanneming tot kinderen (893).
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A Brakel wekt vervolgens zijn lezers ertoe op zich voor God te vernederen,
vanwege zonden en schuld, maar ook tot het geloof in Christus (895). Laat
ieder zijn toevlucht nemen tot Hem, tot hetgeen Hij te bieden heeft. En kom
dan vervolgens met die 'aangenomen gerechtigheid' tot God. Stel de Heere
zijn beloften voor ogen. Wees daar werkzaam mee (896).
Hier hoort - tenslotte - ook bij dat men streeft naar ware heiligheid. A
Brakel schenkt daar ruim aandacht aan; maar het is tegelijk het enige stuk in
heel zijn dogmatiek dat aan dit thema als zodanig gewijd is.
Conclusie:
Terugziende op hetgeen naar voren is gebracht, kunnen wij het volgende concluderen.
1. De leer van de rechtvaardiging neemt in A Brakels geloofsleer een heel
belangrijke en brede plaats in. Dat kan niet van alle vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie gezegd worden. Voor A Brakel was de leer der rechtvaardiging de 'ziel van het christendom'. Hoezeer hij ook, als man van de Nadere
Reformatie, geïnteresseerd was in de heiligmaking, dat ging niet ten koste van
de rechtvaardigmaking.
2. A Brakel heeft er alle moeite voor gedaan om hetgeen hij hieromtrent
leerde bijbels te funderen. Wij hebben dat in onze weergave van zijn betoog
moeten laten liggen, maar ieder kan het in A Brakels boek zelf nagaan.
3. A Brakel heeft zich in zijn onderwijs nauw aangesloten bij de Heidelbergse Catechismus; en daarmee ook bij het authentieke reformatorische getuigenis.
4. A Brakel heeft zich bewust onthouden van alle scholastieke speculaties,
als bijvoorbeeld over een rechtvaardiging van eeuwigheid.
5. Hij heeft rechtvaardiging en heiliging, zoals hij zelf zegt, 'nauwkeurig'
onderscheiden, maar niet gescheiden.
6. Zijn rechtvaardigingsleer is een synthetische, niet een analytische, dat
wil zeggen: het vrijsprekend oordeel Gods rust niet op iets in de mens, maar
rust alleen in het volbrachte werk van Christus. Het is louter genade.
7. De rechtvaardigmaking is niet in de eigenlijke zin van het woord een
rechtvaardig maken, maar een rechtvaardig verklaren.
8. Het genadige oordeel Gods over de zondaar heeft Christus als verdienende oorzaak.
9. Het komt tot ons in het Woord Gods, in de bediening van het evangelie,
hetwelk een aanbieding van de gerechtigheid van Christus betekent.
10. Alle zondaren worden opgeroepen zich voor God te verootmoedigen
en, op Gods eigen aanbieding, in Christus te geloven, in Wie onze gerechtigheid en heiligheid voor God is.
11. De rechtvaardiging geschiedt 'in de tijd'.
12. Zij herhaalt zich telkens nadat een zondig en schuldig gelovige zich
opnieuw tot Christus wendt.
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13. Dat betekent niet dat God telkens opnieuw van vertoornd verzoend
moet worden, in Hem is geen verandering.
14. De veranderingen liggen in ons, niet in God.
15. De gelovigen verkeren in een 'genadestaat', waaruit zij nimmer vallen
kunnen.
16. De continuiteit van het geloofsleven ligt gewaarborgd in de voorbede
van Christus.
17. Ook de kleine en zwakke gelovige deelt ten volle in de vergeving der
zonden. Al 'voelt' hij het niet, toch is hij rechtvaardig voor God. De geldigheid
van het rechtvaardigende oordeel Gods is niet afhankelijk van onze ervaring,
van ons gevoel van troost, vrede en blijdschap. Het geloof rechtvaardigt en niet
het gevoel. Het gevoel is vrucht van het geloof. Hiermee moeten wij afscheid
nemen van A Brakel.
b. Alexander Comrie
Een heel ander geluid heeft Alexander Comrie laten horen. Heel veel hadden
hij en A Brakel gemeen. Voor beiden was de rechtvaardiging een genadig
oordeel Gods. Voor beiden was zij enkel genade, en rustte zij niet op 's mensen
(goede) werken. In dit grondprincipe waren beiden één. Maar verder waren er
nogal wat verschillen.
Het meest uitvoerig heeft Comrie over het onderwerp dat ons hier bezighoudt geschreven in zijn Brief over de rechtvaerdigmakinge des zondaars door
de onmiddelyke toereekening der borggerechtigheit van Christus (Amsterdam
1761). Eigenlijk is er maar één aambeeld waarop Comrie in deze Brief, die een
uitgesproken polemisch karakter draagt, hamert en dat is dat er een rechtvaardiging vóór en tot het geloof is. Comrie meent dat, zoals hij een paar keer zegt,
bijna 'wiskundig' te kunnen bewijzen (27, 30).
Er is volgens Comrie een viervoudige rechtvaardiging: een rechtvaardiging
van eeuwigheid, een rechtvaardiging in het borgwerk van Christus, een rechtvaardiging in het 'uurtje der minne' wanneer de ziel het geloof krijgt ingestort
en een rechtvaardiging uit en door het geloof, in 's mensen geweten. Niet dat
Comrie elk van deze soorten van rechtvaardiging geheel van de andere zou
willen isoleren. Hij zegt: Wij beschouwen de rechtvaardiging als een totum,
als één geheel (17). Zo is de rechtvaardiging van eeuwigheid een deel van het
geheel. Toch neutraliseert Comrie dit voor een deel door eraan toe te voegen
dat deze rechtvaardigmaking van eeuwigheid wel niet de volkomenheid van
het geheel heeft, maar wel die van het déél. Evenzo is het volgens hem ook met
de rechtvaardiging in de opstanding van Christus, waarin de uitverkorenen
Christus' gerechtigheid wordt toegerekend. De volkomenheid van het geheel is
er pas, zegt hij, als wij de rechtvaardiging in het geweten met een gelovig hart
ontvangen en aannemen.
Comrie onderscheidt, zoals wij al eerder hoorden, een 'inge wrocht geloof,
een hebbelijkheid des geloofs, waarin de zondaar volstrekt passief is, en een
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actief beoefenen van het geloof, hetwelk een vrucht daarvan is. Het bekende
habitus-actus-schema, dat ook hier weer terugkeert (18).
Niet alleen de goddelijke verkiezing is bij Comrie eeuwig, ook het genadeverbond en ook de rechtvaardiging. Die identificeert Comrie niet, maar wel
laat hij alle drie nauw bij elkaar aansluiten. Om het arminianisme het hoofd te
bieden verlegt hij zelfs de rechtvaardiging in de eeuwigheid.
Op een nogal gewrongen manier probeert Comrie dat alles terug te vinden
bij Luther, Calvijn en vele andere oudere theologen en ook in de Dordtse
Leerregels. Hij geeft soms expliciet of impliciet toe dat het niet letterlijk bij
hen te vinden is, maar zij zouden het wel 'bedoeld' hebben. Daarom wordt
door Comrie radicaal van de hand gewezen dat hij een nieuwe leer verkondigde, zoals hem verweten werd. Luther en Calvijn zouden alles 'samengevoegd'
hebben en het verder aan de doctores in de theologie hebben overgelaten om
over elk der vier delen van de rechtvaardiging afzonderlijk te handelen (19).
Uit het feit dat de Dordtse vaderen leerden dat het geloof een vrucht is van de
verdiensten van Christus, leidt Comrie af dat zij ook een rechtvaardiging vóór
het geloof kenden, al moet hij toegeven dat zij alleen van een rechtvaardiging
door en op het geloof spraken (27v).
Men zou volgens Comrie steeds meer de rechtvaardiging van eeuwigheid
hebben losgelaten, en dat zou betekend hebben een 'trapsgewijze vervalsing
van de zuivere leer' (36). Herhaaldelijk spreekt hij in dit verband over een
'half pelagianisme'. Men zou de eerste drie delen van de rechtvaardiging te
veel uit het oog hebben verloren, en zo tot een afwijking van de ware rechtvaardigingsleer zijn gekomen (52).
De rechtvaardiging van de uitverkorenen is in Gods eeuwige raad weggelegd. Al wat wij in de tijd deelachtig worden is 'uitwerking' van wat God ons
in de eeuwigheid heeft toegedacht, door een eeuwige wilsbepaling. De verkiezing en de rechtvaardiging zijn van 'gelijke datum' (76). Comrie roept dan uit:
Hoe durft nu iemand een andere datum te verzinnen? De rechtvaardigmaking is
volstrekt eeuwig (77). De loochening van de volstrekte eeuwigheid van de
rechtvaardigmaking is een loochening van de Godheid (78).
Deze leer van een rechtvaardiging van eeuwigheid hangt bij Comrie, zoals
wij al constateerden direct samen met zijn verboi\dsleer, is er zelfs een uitvloeisel van, wat hij zelf erkent. Hij zegt: Wie de eeuwigheid van de rechtvaardigmaking ontkent, ontkent ook de eeuwigheid van het verbond der genade,
want: de rechtvaardigmaking is een weldaad van het genadeverbond (88). In
deze redenering lijkt iets dwingends te zitten. Zoals in een wiskundig betoog.
Wie het genadeverbond legt in de eeuwigheid móet dan ook wel van een
rechtvaardiging van eeuwigheid spreken. En neem er dan ook nog de verkiezing bij, omdat Christus immers als de tweede Adam bij Comrie het Hoofd van
het genadeverbond heet, aan Wie de uitverkorenen in het eeuwig genadeverbond gegeven zijn, dan is de trits compleet.
Ook in Christus' opstanding zijn wij, zoals we al hoorden, gerechtvaardigd.
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Toch trekt Comrie ook dit naar de eeuwigheid toe. Want hij zegt dat reeds in de
eeuwigheid op Christus de schuld is gelegd, en zij Hem is toegerekend, 'alzo
wel als toen hy op Golgotha aan 't Kruize wierd gehangen' (87). Het lijkt er op
zijn minst op dat Comrie ook hier, ten koste van het gebeuren op Golgotha, het
zwaartepunt legt in de Raad Gods van eeuwigheid. Ook Golgotha was hem
'uitwerking', niets minder, maar ook niet meer.
En dan is er, ten derde, de tijd der minne. Dan wordt de gerechtigheid en
genoegdoening van Christus de zondaar door een 'onmiddellijke' en 'voorafgaande' toerekening eigen gemaakt (98).
Brede aandacht schenkt Comrie tenslotte aan de rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten, de z.g. 'vierschaar-beleving'. Gods eerste werk daarin
is een 'waarachtige overtuiging', door middel van de Wet, die als met bliksemstralen van vervloeking de ziel van de zondaar binnendringt (129). Door 'gevoelige slagen' wordt de zondaar uitgedreven tot Christus als de Ark des behouds, het einde der wet. Er zijn er, zegt Comrie, die naar Zion willen gaan
zonder eerst veertig dagen bij de Sinai te hebben gestaan, hun verwijt hij een
'beredeneert geloove' (130). Hier kan men spreken van een gerechtvaardigd
worden 'uit' en 'door' het geloof (141). Nu is de rechtvaardiging, niet alleen in
haar delen, maar ook in haar totum, haar geheel volkomen.
Wat ons bij Comrie opvalt is:
1. De manier van theologiseren. Tekenend is dat hij meer dan eens zegt, dat
hij de zaak 'wiskundig' kan bewijzen. Hij gaat in zijn betoog sterk deductief en
abstraherend te werk. Hij laat het een 'logisch' volgen uit het ander. Bijbelteksten worden betrekkelijk weinig genoemd en als ze genoemd worden, worden
zij ingepast in het systeem.
2. Comrie's betoog staat op menig punt, belangrijk punt, diametraal tegenover
hetgeen wij bij A Brakel tegenkwamen; maar ook tegenover hetgeen de reformatoren leerden. Hij heeft gemeend zich voor zijn specifieke inzichten op de reformatoren te kunnen beroepen, maar dat heeft hij niet waar kunnen maken. Een
rechtvaardiging van eeuwigheid vindt men bij niet één van de reformatoren.
3. Comrie's vierschaar-beleving, die men evenmin bij de reformatoren tegenkomt, zien wij als een zwaar 'tegenwicht' op zijn eeuwigheidsdenken.
Maar heeft hij daarmee het bijbels spreken over een rechtvaardiging door het
geloof gered?
4. Een oproep tot geloof heeft bij Comrie slechts in beperkte zin kunnen
plaatsvinden, want er zijn twee voorwaarden: a. de instorting van de hebbelijkheid des geloofs moet eerst hebben plaatsgevonden, b. de zondaar moet eerst
bij de Sinai zijn geweest.
5. In andere meer praktische werken van Comrie en in een aantal van zijn
preken, zijn onder het gewicht van de Heilige Schrift en het pastoraat, een
aantal logische conclusies bezweken.
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5. HEILIGING

De heiliging is onder de mannen van de Nadere Reformatie, voor zover ons
bekend, nooit een twistpunt geweest. De een moge in het stellen van eisen en
regels verder gegaan zijn dan de ander, dat leidde niet tot spanningen, althans
niet in het openbaar. Wel waren er op dit punt soms spanningen tussen deze
gereformeerde piëtisten en bepaalde orthodoxe vaderen, die een zeker wetticisme vreesden, maar dat moeten wij hier laten rusten.
Nu kunnen wij bij dit onderwerp niet zoals wij in het voorafgaande steeds
gedaan hebben, inzetten bij hetgeen Wilhelmus a Brakel erover geschreven
heeft. In zijn Redelijke Godsdienst ontbreekt een apart hoofdstuk erover. Dat
wil natuurlijk niet zeggen dat A Brakel niet van de heiligmaking zou hebben
geweten. In heel zijn werk liggen daarover ruimschoots gegevens verspreid,
maar hij heeft ze niet ondergebracht in één hoofdstuk.
a. Jodocus van Lodenstein
Daarom zien wij nu van A Brakel af en wenden wij ons in de eerste plaats tot
een ander vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, Jodocus van Lodenstein (1620-1677). Hij mag als het over de 'heiliging' gaat zeker wel een der
meest geprononceerde figuren uit de beweging der Nadere Reformatie worden
genoemd. Wij zetten in bij zijn boek De weegschaal der onvolmaaktheden der
heiligen (Amsterdam 1728, 3e dr.).
Lodenstein begint hier met een hoofdstuk over de gebreken der heiligen.
Volgens hem zijn alle volksdwalingen en ketterijen vruchten van het vlees, een
reden te meer om die zonden en gebreken op te sporen. Lodenstein legt een
relatie tussen leer en leven, maar dan niet zó dat uit een verkeerde leer een
verkeerd levensgedrag voortkomt, maar omgekeerd: een verkeerde leer is een
uitvloeisel van een verkeerd en zondig leven (2).
Wie zich aan de Heere Jezus Christus verbindt en de zijne wordt, zegt
Lodenstein, wordt een vriend van de wet (8). Hij komt tot beoefening van
allerlei deugden. Hij komt zelfs tot een zekere volmaaktheid, namelijk volmaaktheid der delen, want zij gaat over alle delen van de wet en betreft alle
leden van de nieuwe mens. Gelijk ook een klein kind volkomen is, zij het (nog)
niet in het groot. Er is een volmaaktheid 'in trappen' (9). De deugden der
heiligen zijn 'hebbelijkheden der ziel'. Zij worden door oefening verkregen.
Zo is er een toename in heiligheid. Maar het kost wel moeite, inspanning (10).
En tot die inspanningen rekent Lodenstein heel in het bijzonder de 'dodingen'.
Een christen moet zich oefenen in 'dodingen', 'verstervingen'. Het vlees moet
ten onder worden gebracht.
Volgens Lodenstein beroepen vele christenen ten onrechte zich op wat we
lezen in Romeinen 7, een reden waarom hij nogal breed hier op ingaat. Zeker,
Paulus spreekt hier over de 'wedergeboren christen'. Maar, zegt Lodenstein,
Paulus beschrijft die christen niet gehéél, maar schetst hem alleen maar in zijn
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zwakheid of- en dat acht Lodenstein óók een mogelijkheid - hij beschrijft hier
waartoe het vlees in de christen in staat zou zijn en wat het doen zou 'was er
geen verhindering', met andere woorden: er is van de christen ook een ander
beeld te geven, waarin men de werking van het vlees 'verhinderd' ziet (18).
Men vindt hier dus niet, zegt Lodenstein een 'onbepaalde beschryving van een
christen' (19). Paulus sprak wel over het goede dat hij wilde en toch niet deed,
maar dat wil niet zeggen dat Paulus helemaal geen goed deed en dat dus al zijn
werken boos waren. O neen, Paulus was een godzalig man. Maar hij heeft met
zijn klacht te kennen willen geven 'dat het byliggende quaad en syne onvolmaaktheit hem zomtijds in dien loop en drift verhinderde / en syne goede
werken veelsins bezoedelde' (20). Opmerkelijk zijn hier de woorden 'somtijds' en 'veelszins', zij wekken de indruk dat volgens Lodenstein niet alle
werken van de christen met zonden bevlekt en bezoedeld zijn, zij zijn dat
'somtijds' en 'veelszins', dat wil zeggen in vele gevallen, niet altijd.
In dit verband brengt Lodenstein ook de Heidelbergse Catechismus ter
sprake, waarin men de belijdenis van de christen tegenkomt dat zijn geweten
hem aanklaagt dat hij tegen de geboden Gods zwaar gezondigd heeft en geen
daarvan gehouden heeft, en dat hij nog steeds tot alle boosheid geneigd is
(Vraag 60). Lodenstein heeft hier een zekere correctie op willen aanbrengen.
Hij zegt opnieuw: Hier is niet sprake van de héle christen. De woorden van de
catechismus zouden alleen maar betrekking hebben op de 'rechtvaardigmaking' en niet thuishoren in het stuk van de 'heiligmaking'. Hij zegt letterlijk:
'daar op die plaatse / van de rechtvaardigmakinge des zondigen mensches voor
God alleen werdende gesproken / den Christen aangemerkt werd alleen in dat
opsicht in welke hy van den Heere werd aangezien als hy werd gerechtveerdigt' (20). Tweemaal over het woordje 'alleen', het gaat hier alleen maar over
de rechtvaardigmaking.
Toch wil dat alles niet zeggen dat door Lodenstein de ernst van de onvolmaaktheden der heiligen wordt verkleind. Zij zijn zonden, zegt hij (27), zij zijn
verdoemelijk (39) en bovendien schadelijk en gevaarlijk, want zij bevlekken
de deugden (63).
Er zijn er velen, aldus Lodenstein, die ten aanzien van hun onvolmaaktheden blijven steken in een algemene belijdenis. Ze zeggen: Alle mensen zijn
onvolmaakt, dat weet ik en dat is genoeg! Neen, zegt Lodenstein, men moet het
zélf zien en niet afgaan op wat anderen zeggen (88). Men moet ook elke zonde
apart kennen, bijvoorbeeld de zonde van de hoogmoed, de zonde van de gierigheid, de zonde van eergierigheid, etc. (89).
Er zijn er die het kwaad onderschatten. Zij zijn niet vanwege hun zonden
verschrikt, bedroefd en beschaamd (97). Ze zeggen: Al dat roepen en schreeuwen over de onvolmaaktheden van de christenen, alleen Jezus was volmaakt
(98).
Ook zijn er velen die menen dat het Evangelie het zo nauw niet neemt
(111). Zij denken in het Evangelie een 'oorkussen' voor valse gerustheid te
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hebben gevonden (115). Zij schelden op mensen die het volgens hen veel te
nauw nemen, die noemen zij 'puriteinen', volmaaktheid-drijvers (116). Alsof
men niet naar de volmaakte heiligheid zou moeten streven, ja daarvoor zelfs
zou moeten 'zwoegen' (119).
Men zegt ook wel: Je mag niet doen alsof er geen Christus en geen genade
is (143). Lodestein antwoordt: Maar dat er genade is, betekent toch niet dat de
zonden niet verdoemelijk zouden zijn. Al rechtvaardigt God de zondaar, Hij
rechtvaardigt niet de zonden (144).
Nodig is een zaligmakende droefheid over de zonden (208) en een gaan
door het geloof tot Christus om Hem aan te nemen, en te rusten in hetgeen Hij
gedaan heeft tot wegneming van onze zonden (209).
Verzoening en rechtvaardiging zijn dus door Lodenstein niet ontkend en
weggeschoven, toch mogen we wel zeggen dat de heiliging zijn grootste interesse had.
Een ander boek van Lodenstein, waaraan wij met betrekking tot ons onderwerp het een en ander ontlenen kunnen, is zijn Geestelijke Opwekker (Amsterdam 1701, 2e druk). Het boek bevat 10 preken.
In de eerste, met als tekst: 1 Corinthe 6:19-20, stelt Lodenstein de mortificatie aan de orde. Wij behoren ons vlees te doden en dienen 'verloochende'
christenen te zijn (3). Een christen zal zich ook van 'middelmatige dingen'
moeten onthouden (35). O zeldzame zelfverloochening, roept Lodestein uit
(36).
In de derde preek, over Mattheüs 6:10, gaat Lodenstein nader in op deze
zelfverloochening. Alles moet de mens verloochenen, zegt hij. Heel het Onze
Vader vat Lodenstein op als één lang gebed om zelfverloochening (82). De
mens moet verloochenen zijn eigen voordeel, zijn eigen zin, zijn genoegelijkheden, zijn gerechtigheid en zijn kracht (82). Onze wil moet gans verloren
gaan, dus ondergaan in Gods wil. 'Hetgeen in zichzelf niet kwaad is, wordt
kwaad als men daaromtrent niet verloochend is' (90). Al tevoren heeft Lodenstein in dit verband het eten en drinken genoemd (74).
Vervolgens uit Lodenstein een klacht: Men houdt deze leer voor iets aparts,
men zegt dat wij de mens op deze wijze 'ontmenselijken', want: God heeft ons
toch immers een wil en begeerte ingeschapen (94). Maar Lodenstein houdt vol:
Van een 'ontmenselijking' is geen sprake. Waarom niet? Omdat 's mensen heil
juist hierin bestaat geen eigen wil te hebben en geheel gericht te zijn op Gods
wil (95). Lodenstein bepleit in dit verband een 'begeertenloos' rusten in Gods
wil (99). Hij spreekt ook zelfs van een 'lijden' van Gods wil (100) - waarmee
hij een term overneemt uit de middeleeuwse mystiek. 'Selfs-versaking' is nodig, niet alleen in tijden van aardse en lichamelijke noden en tegenspoeden,
maar ook wanneer het God behaagt zijn 'gaven en genade / in het stuk van de
inwendige gestalte der Ziele' te onthouden (101). Vele christenen hebben nog
niet de deugd der onderwerping geleerd, zij willen altijd vol van genade zijn
(103), maar men mag niet méér genade willen hebben, dan het de Heere belieft
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ons te geven (104). Het moet een christen genoeg zijn dat de Heere met hem
handelt naar zijn welbehagen (106). De Heere is gewoon met zijn Geest te
regeren over een effen en stille geest (108). O welk een heerlijkheid heeft het
Wezen aller wezens (110).
In de zesde preek komen wij vervolgens nog eens tegen wat we al eerder
constateerden, dat door Lodenstein het zwaartepunt van de heilsbeleving gelegd is in de heiligmaking. De tekst is 2 Corinthe 4:6. Jezus, zegt Lodenstein
hier, is in de wereld gekomen om bekering te brengen. Het doel van zijn komst
was ons te leren sterven aan onszelf (195). Maar kwam Hij dan niet om verzoening te brengen? Lodensteins antwoord is: 'Doch wy arme menschen / meenen
dat de Heere Jesus ten principale gekomen is / om ons slechts met God te
verzoenen; opdat wy soo maar een geruste conscientie souden hebben / en dat
soude dan onze Hemel syn. Maar wy vatten het geheel qualyk. Want die versoening was wel een reden van Christi komste; maar dat was syn voornaamste
reden (curs. van Lodenstein) niet. Hy is in de wereld gekomen, op dat hy ons
soude wederbaren' (196). Ten principale, ten diepste gaat het dus in Christus'
komst naar deze wereld niet om de verzoening, maar om de wedergeboorte en
heiliging. Lodenstein ontkent niet dat Christus óók om ons met God te verzoenen naar deze aarde kwam, maar de 'voornaamste reden' ziet hij daarin niet,
die is gelegen in wedergeboorte, bekering en heiliging. Een Schriftbewijs heeft
hij hiervoor niet gegeven.
Van nog een bundel preken van Lodenstein willen wij gebruik maken. De
titel is De heerlykheid van een waar christelyk leven, Uitblinkende in een
Godsaligen Wandel (Utrecht 1871 = 1767).
In de eerste preek (tekst: 2 Petr. 1:4) staat Lodenstein erbij stil, hoe wij de
goddelijke natuur deelachtig worden. Onder 'goddelijke natuur' verstaat hij
het beeld Gods, of zoals hij zegt: Gods deugden. Nu zegt Petrus in de tekst dat
God ons haar deelachtig maakt door de 'beloften'. Daar haakt Lodenstein op
in. Hij zegt: Niet dat die beloften op zichzelf dat zouden werken; beloven is
nog geen geven, beloften doen ons hopen, maar effectueren de zaak niet. Sommigen doen alsof zij aan de beloften genoeg hebben en nu van alle arbeid
ontslagen zijn, maar zo is het niet (5). Gods beloften zijn 'hulpmiddelen' (6).
Zij verzekeren de gelovigen van 's Heeren hulp en bijstand in het geestelijke
leven (10). In de beloften is de christen namelijk toegezegd dat hij door het
doen van goede werken deugdzaam zal worden. Er is wel een 'hebbelijkheid'
van deugdzaamheid in de christen, maar die is nog onvolmaakt. Pas in de
eeuwige heerlijkheid zal die hebbelijkheid volmaakt zijn. Daarom ligt er werk
voor de christen, hij moet goede werken doen, zo zal zijn deugdzaamheid
toenemen (10). Laat hij daarbij gebruik maken van Gods beloften (11). We
moeten lopen en strijden, en dan belooft de Heere ons zijn bijstand (17), zoals
Hij eens de Israëlieten hielp in de strijd met de Enakieten (11).
In de tweede preek (tekst: Hooglied 7:1) betuigt Lodenstein dat een godzalig leven schoon is, zó schoon dat God zelf zich erover verwondert (26). Het is
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een deugdzaam leven (27). Er zijn twee redenen waarom wij door God bemind
worden: ten eerste vanwege Jezus' Geest en bloed, en ten tweede door een
deugdzaam leven. Bij Jezus' Geest en bloed, denkt Lodenstein, zoals hij zelf
zegt, allereerst aan de inwendige aandrijving van de Geest en vervolgens aan
de verzoening in Jezus' bloed. Veelzeggend is dat hij hier het innerlijke werk
van de Geest plaatst vóór de verzoening door Christus' bloed (30). Weer een
bewijs hoezeer de heiligmaking bij hem de prioriteit had.
In de derde preek (tekst: Filip. 1:27) komt Lodenstein opnieuw te spreken
over de 'zelfverloochening'. Een waar christen, zegt hij, bedenkt van de morgen tot de avond bij al wat hij doet: Dien ik hiermee wel de Heere? Zijn eten
gebruikt hij om bekwaam te kunnen zijn om God te beminnen en te dienen.
Zijn kleren en zijn gedrag schikt hij zo dat hij eerbaar en deugdzaam leeft (61).
Het is niet te zeggen met hoe weinig voedsel een mens leven kan en met hoe
weinig slaap en rust hij toe kan! Al dat zinnelijke dat wij hier op aarde hebben,
bederft maar de ziel (61). Wijzelf moeten 'niets' zijn en in onze ziel moet God
het 'Al' zijn. Hij moet Koning zijn over onze wil en over al onze zintuigen.
Daarin is de zaligheid. 'Zaligheid' en 'heiligmaking' zijn één. Zij zijn één in
het zien en genieten van God (68). Wij kunnen niet volstaan met een eerbaar en
burgerlijk leven. Men moet zich overgeven aan God en zich oefenen in godzaligheid (70). Christenen, het is uw zaligheid te wandelen in verloochening van
uzelf, in verachting van alle schepselen, ter ere van uw Schepper. Onze naasten
moeten onze goede werken zien (72).
In de vijfde preek (tekst: 2 Petrus 2:1-3) hamert Lodenstein het zijn hoorders
nogmaals in dat het aankomt op de praktijk. Het dagelijks schuldbelijden voor
God en het bidden op de knieën noemt men 'paaps' (123). Men doet een beroep op
de christelijke vrijheid. Alsof die daarin zou bestaan dat men het zo nauw niet
behoeft te nemen (124). Men zegt: Wij zijn toch niet werkheiligen (125); de
Reformatie heeft ons toch geleerd dat alleen het geloof ons zaligmaakt (135).
Lodensteins antwoord is ook nu een vasthouden aan de eis van de heiligmaking.
In een van de volgende preken (tekst: Hos. 2:1) komt hij op de zaak nog
eens terug. De mensen menen, zegt hij, dat de Heere Jezus gekomen is om ons
zalig te maken; zij hebben steeds het oog op de rechtvaardigmaking. Lodenstein is het daar niet mee eens, hij zegt: 'daar de Heyligmakinge het uyterste is'
(195), dat wil zeggen het eigenlijke doel van Christus' komst.
Hiermee kunnen wij, wat Lodenstein betreft, besluiten.
Wat ons bij hem treft is:
1. Zijn passie voor de heiligmaking. Zij neemt in al zijn werken een overheersende positie in. Lodenstein bevond zich hiermee in een bepaalde traditie.
Wat wij bij Lodenstein vinden, kunnen wij ook al vinden bij Willem Teellinck,
naar wie hijzelf ons heeft verwezen. Wij spreken dan van de Voetiaanse praecisitas. Zij stempelde de heiligmaking bij Lodenstein en vele anderen.
2. De rechtvaardiging door het geloof blijft bij Lodenstein niet onvermeld
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en men zal ook niet kunnen zeggen dat zij in het geheel niet functioneert, maar
zij dreigt toch wel op de achtergrond te geraken, ten gunste van de heiligmaking.
3. De exegese die Lodenstein biedt van Romeinen 7 is op zijn minst aanvechtbaar. Is het niet de héle Paulus, de héle christen die hier aan het woord is?
4. Hetzelfde moet gezegd worden van zijn uitleg van de woorden van vraag
en antwoord 60 van de Heidelbergse Catechismus. Is hier niet de christen aan
het woord die zijn leven lang zal moeten belijden dat zijn geweten hem aanklaagt en dat hij tot alle boosheid geneigd is, en die daarom zijn leven lang
aangewezen blijft op het genadige, vrijsprekende oordeel Gods, en die dus
nooit de 'rechtvaardigmaking' als een voorbij stadium kan zien?
5. Is het bijbels verantwoord om te zeggen dat de Voornaamste reden' van
Christus' komst naar deze wereld niet gezien mag worden in het voor onze zonden
verzoening doen? We herinneren aan een perikoop als 2 Corinthe 5:11-21.
6. Hoe staat het bij Lodenstein met de verhouding tussen natuur en genade?
Het is een reformatorisch inzicht dat de genade niet tegenover de natuur maar
tegenover de zonde staat. Blijft er bij Lodenstein voor het 'natuurlijke leven',
binnen het christen zijn, nog enige ruimte over? Het verwijt van een 'ontmenselijking' heeft hij naar ons gevoelen niet genoegzaam weerlegd. We herinneren ons ook hoe hij in zijn Beschouwinge Sions (Amsterdam 1718, 4e druk)
zich erover beklaagd heeft dat de Reformatie de kloosters en kloosterorden
heeft afgeschaft, die volgens hem te 'reformeren' zouden zijn geweest.
7. Lodenstein is met betrekking tot de leer der heiligmaking ongetwijfeld
een representatieve figuur uit de Nadere Reformatie, zoal niet de meest representatieve, naast Willem Teellinck. Maar dat wil niet zeggen dat hij de enige is
geweest. Soms werden wat 'gematigder' geluiden uit die kring gehoord. Ook
daarvan willen wij een voorbeeld geven.
b. Sixtus Brunsvelt
Sixtus Brunsvelt (1632-1683), een Friese predikant, moge niet zo'n klinkende
naam hebben als Lodenstein, ook hij was voluit een figuur uit de beweging der
Nadere Reformatie.
Dat het hem ook volle ernst is geweest met de heiligmaking bewijst allereerst zijn levensgeschiedenis, maar vervolgens ook een van zijn werken, met
de sprekende titel Het naukeurige Christendom (Leeuwarden 1680).
God eist wat onze levenswandel betreft 'naukeurigheyt' zegt Brunsvelt
(131). Daartoe prijst hij 'devote oefeningen' aan (164). God wil ook 'uiterlijk'
gediend worden (36). Een christen zal er 'gezette tijden' op nahouden, voor
gebed en Schriftlezing. Hij dient menigmaal de gemeenschap der heiligen te
zoeken (113). Zijn kerkgang mag niet slordig zijn (124). De bruid van Jezus
moet ernaar streven onbevlekt te zijn (119). Een christen dient ook altijd sober
en matig te leven (113).
Toch wil Brunsvelt niet overdrijven. Hij kent namelijk ook een 'quade
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precijsheydt', die bepaald niet uit God is (135). Waarin men zich ophoudt met
allerlei 'beuzelingen', wij zouden zeggen: futiliteiten (136). Daarmee brengt
men 'vreemd vuur op het altaar' (135). De godzaligheid zit niet in allerlei
uitwendige dingen. Zij is in de eerste plaats een zaak van de 'inwendige mens'
(162). De inwendige godsdienst is de 'ziele van de Godtsdienst' (36). Het
inwendige en het uitwendige christendom dienen bij een christen samen te
gaan en overeen te stemmen (226).
Vervolgens zegt Brunsvelt dat God wel alle 'onmatigheid' haat, maar dat
Hij niet een vijand is van alle 'lichamelijk vermaak' (24). Hij vermaant zijn
lezers dan ook om niet het streven naar heiligheid zozeer op de spits te drijven
dat het ons ervan weerhoudt, uit scrupuleusheid, onze toevlucht tot de Heere
Jezus Christus te nemen, en Hem door het geloof aan te grijpen (31). Zet deur
en hart maar voor Hem open, zegt hij (32). 'Hoe grooter sondaer ghy zijt hoe
dierbaerder ghy aen Jesus sult zijn' (63). U moet niet altijd blijven laveren en
slingeren door allerlei twijfelingen, vertrouw er op dat God uw Vriend en
Vader wil zijn (222).
Deze woorden spreken voor zichzelf. Wij kunnen er ons hoofdstuk over de
heiliging mee besluiten.

6. VOLHARDING

a. Gisbertus Voetius
In zijn Proeve en Kracht der Godzaligheid (Utrecht 1656, 2e druk), een verdediging van de leer van Dordt, heeft Voetius vanzelfsprekend ook artikel 5 van
de Dordtse Leerregels in bescherming genomen. Tegenover de Remonstranten
die niet alleen de orthodoxe leer van de eeuwige goddelijke verkiezing aanvielen maar ook die van de volharding der heiligen, brengt Voetius naar voren dat
beide vol nuttigheid en troost zijn.
Wij vatten kort samen wat hij dienaangaande heeft gezegd. Artikel 5 is
vertroostend (99). Daarin ligt vast dat wij die als gelovigen midden in de strijd
staan zeker mogen zijn van de overwinning. Alles mag wisselen en wankelen,
de Heere is een rots (100). In alle aanvechting biedt het geloof dat God trouw is
en de zijnen bewaart een anker voor het zieleleven. De hoop op Hem zal niet
beschaamd worden (102).
Al eerder heeft Voetius in zijn boek de remonstranten verweten dat hun leer
ons berooft van alle zekerheid omtrent onze zaligheid, en twijfel en ongeloof
invoert. Hij zegt: 'twijfelen' hebt u prijzenswaardig genoemd. En hij roept dan
uit: Lieve God, moeten uw kinderen dan altijd op de pijnbank der gewetens!
(49).
Maar de leer der volharding der heiligen is volgens Voetius niet alleen
troostvol, maar ook nuttig en heilzaam. Zij is een prikkel tot levensvernieuwing en heiliging (103). Voetius is het beslist niet eens met de bewering van de
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remonstranten, dat deze leer de mensen zorgeloos zou maken. Neen, zegt hij,
integendeel, zij is een prikkel tot deugd (103). En dan verwijst hij naar het
Martelarenboek. Gesterkt door de zekerheid van de volharding der heiligen
hebben de martelaren de dood getrotseerd. Zij wisten in wie zij geloofden. Als
voorbeeld wijst Voetius op het sterven van de martelaar Peregrin la Grange,
die toen hij terechtgesteld zou worden zei: 'Ik gae nae den eeuwigen levens.
Want mijnen naem staet inden Boeck des Levens, ende en kan daer niet wt
gevaeght worden, want de gaven ende de Roepinge Gods zullen hem niet
berouwen' (103). Welnu, zegt Voetius: Bewaart de Heere ons, dan zullen wij
ook onszelf bewaren; houdt Hij ons vast, dan houden wij Hem vast (104). Het
is uitgesloten dat de uitverkorene zou zeggen: Ik deel in Gods genade en dus
mag ik vrij zondigen (105). Neen, wie deze hoop heeft, heiligt zich (106).
Verder, de gave van de volharding gaat ook niet buiten het gebed om. Er
wordt om gebeden. Dat is het tegenovergestelde van een leven in zorgeloosheid (108).
b. Willem Teellinck
In een van de (vele) werken van Willem Teellinck (1579-1629) is de volharding der heiligen een eigen en apart thema. Het betreft zijn boek De Volstandige Christen (Middelburg 1670).
Niets kan Gods kinderen, zegt Teellinck, brengen tot een algeheel ongeloof
en een totale afval (1.8). Zij volharden tot in de dood toe (1.12). Door de kracht
van de liefde Gods zullen zij overwinnen (1.22). De Heere laat nooit varen het
werk dat Hij in hen begon (1.23). De grond daarvan ligt in de heiligheid en de
verdiensten van Jezus Christus, welke onveranderlijk zijn (1.31). De Heere
bewaart de zijnen, ondanks al hun zonden en verdorvenheden die hen anders
tot ondergang zouden kunnen worden (1.30).
De 'remonstrantsgezinden' verwijt Teellinck dat zij de volharding laten
afhangen van 's mensen vrije wil (1.34). God zou ons bewaren omdat wij
onszelf bewaren. Zo krijgt dan de mens alle eer (1.35). Men wijst op het geval
van David, zijn zonde met Bathseba; hij zou toen afgevallen zijn (1.38). Teellinck weerspreekt dat. Hij zegt: Het leek maar zo (1.40).
Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat ons een vrijbrief tot zondigen is
verleend. Wie dat meent, maakt zich schuldig aan misbruik van deze waarheid.
Neen, God toornt op zijn kinderen als zij zondigen en vallen (1.46).
Maar hoe zit het dan met hen die wèl afvallen? Teellinck houdt het ervoor
dat zij nooit het ware geloof hebben gehad (1.53).
Een andere vraag is, waarom Gods kinderen, indien hun zaligheid onwrikbaar vaststaat, dan toch nog in de Schrift steeds vermaand worden (1.35).
Teellinck geeft een treffend antwoord. Die vermaningen zijn de banden en
zelen waarmee zij aan de genade worden vastgebonden (1.56). In de bewaring
der zijnen gebruikt God steeds middelen (1.59). Hoewel God besloten had dat
Hizkia niet zou sterven moesten toch vijgen op zijn gezwel gelegd worden
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(1.58). Het geloof in de volharding der heiligen maakt niet zorgeloos. Integendeel. Hoe meer Gods kinderen verzekerd zijn van Gods hulp des te meer
beijveren zij zich om te volharden (1.60).
Deze leer, zegt Teellinck vervolgens, is bevorderlijk voor de ware godzaligheid (III. 1). Zij dient Gods kinderen tot troost (III.2). Omgekeerd, de leer
van een afval der heiligen ondermijnt die troost, want zij werpt ons op onszelf
terug (III.5).
In het toepasselijk gedeelte vermaant Teellinck de christenen te staan naar
zekerheid (LI 10). Daartoe is nodig, ten eerste dat wij de * valse gronden' van
de duivel kennen, om aan de strik van een geveinsd geloof te ontkomen (1.113).
Maar, zegt Teellinck, besluit evenmin op 'valse gronden' dat u buiten de genade staat. Het komt erop aan dat wij over onze eigen staat oordelen naar de
toetssteen van Gods Woord (1.115).

7. TERUGBLIK

Wij hebben ons in deze bijdrage moeten beperken tot slechts een klein aantal
vertegenwoordigers van de beweging der Nadere Reformatie. Wij hebben daarbij
gezocht naar de meest representatieve, en bovendien ook gezocht naar de nuances die er onderling waren. Soms kwamen daarbij zelfs tegenstellingen aan
het licht. Het bleek - hetzij herhaald - dat men niet spreken kan van dè theologie van dè Nadere Reformatie. Maar er lopen door hun werken wel tal van
verbindingslijnen. De aambeelden waarop geslagen wordt staan niet ver van
elkaar. Men lette op de verscheidenheid èn op de eenheid.
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ERRATUM
Pag.114, regel 10/11 v.b. moet zijn:
‘… moeten wij de betekenis daarvan beperken tot de gevolgen en
uitwerkingen die zulke aandoeningen bij ons hebben.42’
Pag. 190, regel 15-13 v.o. moet zijn:
‘… gerechtigheid de hunne, en met die gerechtigheid versierd,
komen ze tot God, en zo worden zij door een volmaakte
rechtvaardigheid gerechtvaardigd (845).
Heel belangrijk is vervolgens wat A. Brakel zegt over de
tijd wanneer God…’
Pag. 236, regel 8-6 v.o. moet zijn:
‘… zolang ze niet in strijd komen met Gods Woord. 127
In zijn bespreking van de verschillen met de
independenten wijst hij op enkele punten die vooraf duidelijk
moeten zijn. De plaatselijke kerken dienen…’

