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De Amsterdamse nadere reformator ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) schreef een handboek: 
“Oeconomia Christiana”, dat in 1661 in kwartoformaat in 2 delen is verschenen met 60 respectievelijk 
38 hoofdstukken: in totaal 2034 pagina’s.  

Doel van zijn schrijven was om leer en leven van de Christelijke huisgezinnen in overeenstemming 
met elkaar te brengen. 

Het geschrift kan worden getypeerd door een 5-voudige karakteristiek: 

- Reformatiegeschrift  

- Huwelijks- en gezinsethiek  

- Zedenkunst  

- Handleiding voor gezinsgodsdienst  

- Toetssteen van ware genade  

 

De Oeconomia Christiana is een handboek bij uitstek om ons toe te rusten in de strijd tegen de 
moderne en antichristelijke tijdgeest en cultuur.  

 

De “Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen” geeft dit 
handboek in hedendaags Nederlands opnieuw uit in 5 delen: ISBN 978-90-77530-11-5. 

https://www.inhetspoor.nl/boeken/ 

Deel 2 van deze uitgave heb ik als basis genomen voor mijn samenvatting, getiteld:  

Het smalle pad van de godzaligheid, deel 2, 2015, ISBN: 978-90-77530-20-7. 

https://www.inhetspoor.nl/boeken/


 

 

In dit document zijn de essenties uit deel 2 van de 5-delige serie beknopt weergegeven, in de hoop 
dat het zal uitnodigen het origineel erop na te slaan: om er meer over te lezen.  

In deel 2 behandelt ds. Wittewrongel de zeer grote en heerlijke voorrechten van Gods kinderen. Zij zijn immers 
Gods bondgenoten, een uitverkoren geslacht, een door God inwendig geroepen volk, gerechtvaardigd door Christus’ 
bloed, aangenomen tot kinderen Gods en ook geheiligd. Hoe gelukkig zouden vele huisgezinnen zijn als vader en 
moeder uit genade die uitnemende voorrechten deelachtig zouden zijn, als zij niet alleen een gedaante, maar bovenal 
de kracht der godzaligheid zouden bezitten. Zij zouden dan een goede reuk van Christus verspreiden naar hun 
kinderen. Uitvoerig beschrijft ds. Wittewrongel waarin de kracht der godzaligheid bestaat en wat daarmee ge-
paard gaat, zoals het trachten een onergerlijke consciëntie te hebben voor God en de mensen. Verder wijst hij op 
het verval daarvan in zijn tijd en roept eenieder op tot reformatie van zijn wandel en gezin. 

 

In de rechterkantlijn zijn verwijzingen naar de pagina’s van de volledige uitgave opgenomen: achter 
de hoofdstuktitel het eerste en laatste paginanummer van het desbetreffende hoofdstuk en daarna 
eventueel één of meer nadere pagina aanduidingen voor een specifiek onderwerp. Hiermee is het 
tevens bruikbaar als leeswijzer. Naast de inhoudsopgave aan het begin van dit document, is aan het 
eind ook een index van kernwoorden opgenomen.  

 

In geval van een uitleg over een Hebreeuws kernwoord is dit in het kwadraatschrift en als transli-
teratie tussen schuine streepjes weergegeven; daarachter de vertaling tussen aanhalingstekens, bij-

voorbeeld: ִ ׁשִיא  /’îš / ‘man, echtgenoot’. 

Bij een uitleg over een Grieks kernwoord is ook hiervan de transliteratie tussen schuine streepjes 

gegeven met de vertaling, bijvoorbeeld: τίμιος /timios /‘eerlijk’.  

Gebruikte Latijnse uitdrukkingen zijn cursief weergegeven met de vertaling erachter, bijvoorbeeld: 
humiliatio legalis ‘een vernedering of verootmoediging door de wet’. 
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Wittewrongel schrijft in zijn voorwoord onder andere: 

 

Wij eisen in dit werk geen dingen van u 

die ons niet in het Woord Gods nauwkeurig worden voorgesteld. 
 

 

 

 

Omslag: “De smalle weg en de brede weg” door Jan Luyken (1649-1712) 
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52. VOORNAAMSTE, ALGEMENE VOORRECHTEN VAN DE STAAT DER GENADE 
In Deel 1 (hoofdstuk 47 t/m 51) is beschreven wat ware Christenen eraan gelegen is, dat zij zich 
ervan verzekeren dat zij waarlijk deel aan de staat der genade hebben.  

Het minste voordeel van deze staat der genade is, dat zij gemeenschap krijgen aan de Middelaar 
van het Nieuwe Testament Jezus én al Zijn weldaden tot hun verlossing, welke Christus tot hun 
best heeft willen schenken (Romeinen 5:11). 

Verenigd met Christus en Zijn goederen. 

Hij is het Hoofd, de Hoeksteen, de ware Wijnstok, de goede Olijfboom, de Bruidegom (Éfeze 
5:32). De ware Christen is al Zijn geestelijke goederen deelachtig.  

Deze goederen zijn nodig tot het leven en de godzaligheid. 

Zijn dood en bloedverdiensten 

Deze worden zo volkomen toegerekend alsof zijzelf geleden en voor hun schuld betaald hadden. 

Zijn leven 

Zoals zij door de eerste Adam gemeenschap hebben aan de dood, zo hebben zij ook in de tweede 
Adam: Christus Jezus, gemeenschap gekregen aan het leven (Romeinen 5:21). 

Zijn mededeelbare, grote en uitnemende privileges 

- Zijn zalving: om hun verdorvenheden en boosheden ten onder te brengen (1 Petrus 2:9), 

- Zijn overwinningen: zodanig dat zij zelfs in hun dood de overwinning behouden (Romeinen 
8:37), 

- Zijn erfgoed: omdat zij ook tot zonen en dochters van de Allerhoogste worden gerekend (Ro-
meinen 8:17), met een vrijmoedige toegang tot de troon van Zijn genade. 

Als een echt afgezonderd volk. 

Niet tevreden met slechts een gedaante van godzaligheid (1 Petrus 2:9). 

Inwendig 

In het gemoed en hun ganse hart en ziel gaat het erom: 

Hem te kennen 

Dat is hun hoogste eerzucht (1 Korinthe 2:2).  

Van Augustinus is de uitspraak: Gelukzalig is hij die U kent, als was het ook dat hij van geen andere 
dingen kennis had. 

Aan Hem te denken 

Omtrent Hem zullen hun gedurige overleggingen zijn (Psalm 16:8). 

Hem boven alles te achten 

Christus Jezus is voor hen als de Schat in de akker en de Parel van grote waarde (Filippenzen 3:7 en 8). 

In Hem te geloven 

In alles wat Hij zegt, niet meer dan wat Hij zegt, als de enige Zaligmaker. 

Hem alleen te zoeken 

Christus is het hoogste doel van hun overpeinzingen (Romeinen 14:8). 

Hem in levendige gedachtenis te houden 

Naar Hem met hun ganse hart te verlangen en op Hem te hopen 

Deze hoop, die in de hemel vast is, zal hen nooit beschamen (Hebreeën 6:18 en 19). 

Uitwendig 

Met hun tong. 

In hun gebeden 

Steeds zullen zij tot Hem spreken met de moordenaar (Lukas 23:42) en de bruid (Openbaring 
22:20), maar ook in hun lofzangen (Openbaring 5:12). 

In hun spreken en schrijven 

Bernardus zei: Si scribas, non placet nisi ibi Iesum ‘Als u schrijft, zal het mij niet behagen als ik er niets 
van Jezus in vind’.  

Deel 2 

p. 11 - 21 

p. 13 

p. 16 

p. 19 
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In hun voorspraak en/of verdediging 

De eerste Christenen zijn zeer eerzuchtig geweest om voor de zaak van Christus – al ging het ook 
met gevaar voor hun leven gepaard – te mogen spreken: 

- Met hun gehele leven: zij zullen de dienst van de duivel, de wereld en de mensen afzweren 
en zij zullen in hun gehele wandel heilig zijn (Openbaring 14:4). 

- Zelfs in de dood: zij zullen gaarne den Heere sterven (Handelingen 7:59), zij zullen in Christus sterven 
(Openbaring 14:13), zij zullen (indien  het God behaagt) gaarne voor Christus sterven (Handelin-
gen 21:13). 

53. DE UITNEMENDHEID VAN HET GENADEVERBOND 
Één van de onnaspeurlijke rijkdommen die Gods kinderen in dit en in het toekomende leven toe-
komen, vloeit voort uit het feit dat God met hen een verbond opricht.  

Het Hebreeuwse kernwoord: ית ר  ה  :bәrît /‘verbond, feest’, komt van/ בְּ רָּ -bārâ /‘eten, verkie/ בָּ

zen’. In het maken van een verbond werden uitverkoren personen en omstandigheden in acht 
genomen (1 Samuël 20:8), terwijl men vaak gewoon was hierbij een maaltijd te gebruiken (Genesis 

31:46) of een offerande te slachten, wat uitgedrukt wordt met: ַתר  bāṯar / ‘delen, in stukken/ בָּ

snijden’ (Genesis 15:9 en 10).  

Het Griekse kernwoord: διαθήκη /diatheke / ‘verbond, wil, testament’ heeft eigenlijk twee bete-

kenissen, die weer niet veel van elkaar verschillen. De manier waarop een verbond aangegaan 
wordt, kan ten aanzien van de bevestiging daarvan door de dood, zeer gepast een testament ge-
noemd worden. 

De Schrift hanteert het woord verbond soms als een verklaring van iemands wil, wat dan een ab-
solute belofte inhoudt, bijv. in Genesis 9:9, met als algemene kenmerken: 

- Het is een belofte tussen tenminste twee personen; soms bestaat het tussen meer (Daniël 
9:27). 

- Het heeft voorwaarden van weerszijden; deze vastgestelde artikelen kunnen beloften of ver-
bintenissen tot straffen bij verbondsbreking zijn. 

- Het is een plechtig verdrag; in elk verbond is een plechtige belofte (met feest en maaltijden), 
maar niet elke belofte is een verbond! 

- Het is tot onderlinge vrede; om deze te behouden of te herstellen. 

Soorten verbonden.  

Er zijn burgerlijke en heilige verbonden. 

Burgerlijke verbonden 

Dit is in menselijke zaken tussen mensen onderling. 

Heilige verbonden 

Deze worden in Gods zaken opgericht. 

- Tussen mensen en mensen. Dit zien we in het verbond dat Jozua met het volk van Israël 
maakt (Jozua 24:25). 

- Tussen God en de mensen. God belooft zegen van Zijn kant en de mens verplicht zich uit 
schuldige dankbaarheid tot het volbrengen van de daarbij gevoegde voorwaarden. Paulus 
noemt twee verbonden (Galaten 4:24 en 26): het verbond der werken en het genadeverbond. 

Het verbond der werken. 

De inhoud hiervan is Lukas 10:27, en opgericht met Adam en Eva en hun nakomelingen. Dit 
verbond (naar Gods welbehagen): 

- toont Zijn heerschappij en vrije macht, 

- wekt op Hem te gehoorzamen, waartoe de mens bekwaam was, 

- openbaart Zijn goedertierenheid om het eeuwige leven te schenken, 

- maakt Zijn haat tegen de zonde bekend. 

Deel 2 

p. 22 - 63 

p. 26 
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De 2 zegelen van het verbond (bomen met goede en kwade vruchten), hadden mogelijk een bijzondere 
verborgen kracht, maar brachten niet door een natuurlijke en ingeschapen kracht het eeuwige leven, 
of de kennis van goed en kwaad aan onze eerste ouders toe. Door de afval en ongehoorzaamheid 
is dit verbond gebroken (onnut geworden), en liggen alle mensen onder de vloek (Romeinen 3:23).  

Hoewel dit verbond op Sinaï aan Israël nader bekend gemaakt is, had dit niet het oogmerk dat 
daardoor het eeuwige leven verkregen kon worden, maar het: 

- wees de schuldige plicht aan, 

- overtuigde van zonde en onreinheid, 

- toonde de verdoemelijkheid van de mens (Romeinen 3:19), 

- moest leiden tot Christus en Zijn genadeverbond (Galaten 3:24), 

- is een regel des levens (Romeinen 7:12). 

Het genadeverbond. 

Na de kenmerken wordt de bediening, het wezen en de uitnemendheid van dit verbond toegelicht. 

Kenmerken 

- De Auteur is God de Heere, Die dit direct na de val genadig met zondaren heeft opgericht. 

- De oorzaak die God bewoog, was vrije liefde en genade (Ezechiël 16:6 en 8). 

- De tijdsomstandigheden waren de verbreking van het verbond der werken, waardoor God 
Zijn oneindige barmhartigheid en wijsheid kon openbaren, nog vóór Hij het oordeel over 
onze eerste ouders uitsprak (Genesis 3:15). 

- De grond is de Heere Jezus Christus (1 Timotheüs 2:5), Die met Zijn tussenkomst de onreine 
zondaar met een heilig God verzoent. 

- Het beloofde goed is verlossing uit de ellende èn een grotere gelukzaligheid: door de gift van 
Zijn Zoon om voor eeuwig met Hem te leven. 

- De eis is geloof en bekering: om Gods genade aan te nemen in een leven dat (vanwege Gods 
reinheid) niet in zonden voortgaat (Romeinen 6:1 en 2). 

Bediening 

Deze is zeer verscheiden geweest, met name vóór de komst van de Zaligmaker in het vlees, waartoe 
de volgende perioden kunnen worden onderscheiden: 

- Van Adam tot Abraham - De evangelische belofte van het Zaad der vrouw omvat slechts 
weinig woorden, maar was genoeg om het geloof van de vaderen te versterken, hetgeen blijkt 
uit het doen van offeranden en aanroepen van de Naam des Heeren (Genesis 4:4 en 26). 

- Van Abraham tot Mozes - Het gegeven sacrament van de besnijdenis verduidelijkt en bevestigt 
het verbond.  

- Van Mozes tot Christus - Onder vele ceremoniën is het genadeverbond breedvoerig bekend-
gemaakt om de ware bondgenoten van verre de Messias en Zijn weldaden te laten zien, het-
geen de profeten later weer uitvoeriger verkondigd hebben. 

- Na Christus’ komst - Dan zijn de schaduwen verdwenen, andere en veel gemakkelijkere sacra-
menten ingesteld en een grote mate van de Geest meegedeeld. 

Wezen 

Het is een en hetzelfde verbond zoals God van ouds met Israël heeft opgericht. 

- Ook de vaders van het O.T. zijn uit genade gerechtvaardigd (Romeinen 4:11). 

- Ook de gelovigen van het O.T. kenden geen ander middel tot verzoening dan de beloofde 
Messias (de Engel des Verbonds - Jesaja 63:9). 

- Al is het oude volk meer gevoed geweest met beloften van tijdelijke goederen, toch zijn er 
ook veel plaatsen die tonen dat zij ook over het eeuwige leven onderwezen zijn (Job 19: 23 
tot 27, Psalm 17:14 en 15). 

- Eenzelfde geloof en gehoorzaamheid werd gevorderd onder het O.T., waarom de gelovige 
vaderen zo geroemd worden in Hebreeën 11, terwijl de samenvatting van de Wet tot gehoor-
zaamheid gelijkluidend is (Deuteronomium 10:12  en Mattheüs 22:37). 

- Dezelfde verbondsweldaden zijn meegedeeld:  

p. 28 

p. 30 

p. 33 

p. 35 
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 Rechtvaardigmaking   (Psalm 32:1). 

 Wedergeboorte    (Psalm 25: 8 en 9).  

 Aanneming tot kinderen  (Jesaja 63:16). 

 Het eeuwige leven   (Genesis 5:24 ; 2 Koningen 2:11). 

- Het aanroepen van God als hun Vader verzekerde hen van Zijn Goddelijke genade door de 
Heilige Geest (Psalm 51:12 en 13). 

Uitnemendheid.  

De uitnemendheid van het genadeverbond blijkt uit meerdere zaken. 

Het is een vrije gift 

Het genadeverbond overtrof het 1e verbond met Adam. Daarin moest de mens eerst de kroon 
winnen, eer hij die kon dragen: Doe dat en gij zult leven; hier is alles uit genade. Dat was een verbond 
der vriendschap; dit is een verbond der verzoening (Hebreeën 7:22). 

De voorwaarden zijn geloof en bekering 

Deze zijn niet uit de mens (Filippenzen 3:12). God was deze niet aan de mens verplicht. God neemt 
deze Zelf op Zich en schenkt deze (Jeremia 31:33 en 34). Ze zijn niet evenredig aan de beloofde 
genade. Ze worden menigmaal overtreden maar menigvuldig vergeven (Johannes 1:16). 

Het is een bijzondere schat 

Deze blijkt uit Gods macht, wijsheid en trouw met Wie wij in het verbond treden (Psalm 147:5) en 
uit onze nietigheid, onwaardigheid en vijandschap (Psalm 39:6, 2 Korinthe 10:5). 

Ze bestaat uit een bijzondere materie 

De voornaamste, drieërlei stof van het genadeverbond wordt in de Schrift genoemd:  

Het verbond des vredes 

Dit heeft de vijandschap weggenomen (Ezechiël 34:25), waarom de Middelaar Vredevorst heet 
(Jesaja 9:5) 

Het verbond des levens 

Maleachi 2:5 met Kanttekening 13 

Het verbond der belofte 

2 Petrus 1:4 

God gaf Zichzelf (Hosea 2:18 en 19), Zijn Zoon (Jesaja 42:6) en alle dingen (1 Korinthe 3:21):  

- de vergeving der zonden,  

- de troost van de Heilige Geest, waarmee de bruid gekust wil worden (Hooglied 1:2), 

- het toekomende leven (2 Korinthe 5:1). 

De bediening is nu zozeer uitnemend 

- Het is uit onverdiende genade (Éfeze 3:18 en 19). 

- Het is eeuwig vast (Jeremia 33: 20 en 21). 

- Het is kostelijk en dierbaar door het bloed waarmee het bezegeld (1 Petrus 1:18 en 19). 

- Het is onder het N.T. vervuld (Mattheüs 13:17). 

- Het ontheft ons van de last die het volk Israël niet kon dragen (Handelingen 15:10). 

- Het is nu duidelijk bekend gemaakt (2 Korinthe 3:18). 

- Het is nu breder dan de Joodse natie uitgestrekt (Mattheüs 28:19). 

- Het is onder het N.T. een meer geestelijke godsdienst geworden (Johannes 4:23). 

- Het is nu rijkelijk bedeeld met de gaven van de Heilige Geest: geen druppelen maar stromen 
(Jesaja 44:3). 

- Het is nu een gemakkelijke godsdienst: zonder vele, moeilijke en kostbare sacramenten. 

O, dat alle Christelijke huisvaders en huismoeders Gods bondgenoten waren en mochten beseffen 
welke voorrechten zij eruit kunnen trekken. Als verzekering hiervan vindt en ervaart zo iemand 
een afschrift van dit verbond in zijn hart (Jeremia 31:33), en indrukken en werkingen van Gods 
Geest (Éfeze 4:30).  

p. 38 

p. 45 
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Geen huwelijksverbond, hoe voordelig en gelukkig het ook voor de mens zou mogen schijnen, zal 
een huisgezin gezegend maken, als het niet op dit genadeverbond gegrond wordt. Zijn wij uit vrije 
liefde Gods, in dit verbond getreden, dan is het Heilig Avondmaal ingesteld om dit aan onze zielen 
te bevestigen en gedurig in gedachtenis te houden.  

Laten wij toch nooit valselijk handelen tegen dit verbond, zodat wij achterwaarts zouden keren van 
de weg van onze God. Het is een grote zonde tegen het gebod Gods, tegen een belofte, of enige 
van Zijn heilige instellingen te overtreden, maar een nog grotere zonde Zijn verbond te verbreken, 
daar hierin een belofte met een eed versterkt is. Laat daarom de verschrikking des Heeren op ons 
zijn (Jozua 24:2). Dit verbond breken is spirituale adulterium ‘geestelijk overspel’ of sacrilegium ‘heilig-
schennis.  

54. DE GENADIGE VERKIEZING 
Het is een groot voorrecht en eer om verkoren te zijn tot Gods bondgenoten in de staat der genade 
(Psalm 33:12). 

De natuur van het voorrecht der verkiezing. 

De Griekse woorden ἐκλογή /eklogē / ‘verkiezing’ en ἐκλεκτός /eklektos / ‘uitverkorene’ zijn 

zeer algemeen in de Heilige Schrift (1 Samuël 10:24, Lukas 6:13, 1 Korinthe 1:27).  

Het bijzondere voorrecht van de genadige verkiezing tot de eeuwige zaligheid lezen we o.a. in 
Mattheüs 20:16.  

Deze verkiezing is van eeuwigheid en wordt uitgewerkt in de tijd (zie Hoofdstuk 55); zij is: 

- de bijzondere voorkennis Gods; God de Vader erkende de zijnen van eeuwigheid (1 Petrus 
1:2), en onze Zaligmaker spreekt ook zo over Zijn schapen (Johannes 10:14), 

- de verordinering Gods; Paulus geeft dit duidelijk weer (Romeinen 8:29 en 30), 

- het voornemen Gods; de onveranderlijke vastigheid van de raad Gods wordt hiermee aange-
wezen (2 Timotheüs 1:9). 

De natuur van deze verkiezing of eeuwig besluit naar Gods welbehagen, is tot prijs van Zijn barm-
hartigheid en heerlijke genade, want: 

- een Drie-enig God is de Auteur: Hij is hierin soeverein (Romeinen 9:21); wat is het een zeer 
groot voorrecht om tot Gods erve uitverkoren te worden, 

- het is een Goddelijk besluit; dit is diep en onnaspeurlijk (Romeinen 11:33), eeuwig (Éfeze 1:4) en 
onveranderlijk (2 Timotheüs 2:19). 

Deze verkiezing gaat over de zijnen. In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17), wordt tot 8 keer 
toe gesproken dat de Heere hen kent, waarvan bij gelijkenis gesproken wordt dat ze zijn opgeschreven 
in de hemelen (Hebreeën 2:23). De Heere wil de zijnen nooit vergeten (Jesaja 49:16). 

Gods verkiezing is onveranderlijk.  

De zin van Davids woorden in Psalm 69:29 is dan ook: Heere, doe blijken dat zij niet behoren tot het getal 
der uitverkorenen. Het zijn bijzondere personen uit een verdorven hoop. God ontfermt zich over de 
ellendige hoop: de vaten der barmhartigheid, en laat Zijn toorn ontdekt worden over de zondaren: 
de vaten des toorns (Romeinen 9). 

Verkiezing tot zaligheid en middelen die daartoe leiden 

Dit onderscheid is er niet in Gods besluit, maar wordt voor ons mensen, met een onvolmaakt 
verstand, in de Schrift zo aangemerkt: 

- Gods genade wordt verheerlijkt in het soevereine besluit tot de zaligheid van sommige men-
sen (2 Thessalonicenzen 2:13), 

- Gods bijzondere liefde zondert in de verkiezing bepaalde mensen af, met uitzondering van 
anderen (Romeinen 9:13), 

- in dit besluit bereidde God tevens de middelen: de verlossing door Zijn Zoon (Johannes 
6:37). 

Christus’ verdiensten zijn een vrucht en geen oorzaak van de verkiezing. Zijn ganse Middelaars-
ambt moet tot de voorwerpen van deze verkiezing gerekend worden en tegelijk is dat het funda-
ment van al de weldaden, verordineerd door deze verkiezing (Éfeze 1:3).  

p. 59 

Deel 2 

p. 64 - 89 

p. 69 
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Hoewel dus Christus Jezus niet de oorzaak van de verkiezing is, is er een zoete relatie met Zijn 
uitverkorenen, daar zij Zijn volk genoemd worden, ook eer zij nog verlost en zalig gemaakt van 
hun zonden en tot God bekeerd zijn. De verkiezing sluit alle eigen waardigheid van de mens uit, 
want de oorzaak is enkel Gods welbehagen, voornemen, genade en ontferming (Romeinen 11:5). 
De oude ketterij van Pelagius duikt op, als voorgezien goed gebruik van de vrije wil van de mens 
of enige inwendige waardigheid als oorzaak van de verkiezing wordt gezien. Echter: geloof is een 
vrucht en niet een oorzaak van de verkiezing (Johannes 6:37). Tenslotte zijn de zijnen uitverkoren 
tot prijs van Gods oneindige barmhartigheid. Dit behoort onafscheidelijk tot Gods welbehagen, 
maar is tevens Gods hoogste oogmerk (Romeinen 9:23). 

Zeer weinigen delen in het voorrecht der verkiezing. 

Het is in zichzelf aangemerkt een zeer groot getal (Mattheüs 8:11 en Openbaring 7:9), maar verge-
leken met degenen die verloren gaan zijn het er weinig (Mattheüs 22:14). U zult ook op des Heeren 
dorsvloer meer kaf dan goede tarwe vinden.  

Geef uzelf geen rust huisvaders en huismoeders, voor en aleer u van uw genadige verkiezing ver-
zekerd bent, hetwelk zo’n uitnemend privilege en grote weldaad is. 

Dit uitverkoren geslacht heeft een aantal bijzondere kentekenen: 

- Zij bezitten de Geest van Christus; deze ontvangen Geest verzekert hen van Gods genade 
(Éfeze 4:30). 

- Zij hebben een vermaak in God en Zijn dienst. 

- Zij ervaren de kracht van het Evangelie, wat kracht doet op hun ziel (1 Thessalonicenzen 1:4 
en 5). 

- Zij wandelen in heiligheid voor God: met heilige vreze en beven (Filippenzen 2:12). 

- Zij worden Christus’ beeld gelijkvormig (Romeinen 8:29), en wel in: 

 Zijn genade en heiligheid (Galaten 2:20). 

 Zijn lijden (Lukas 9:23); Christiani cruciani ‘Christenen zijn kruisdragers’. 

 God te loven en te danken zonder ophouden. 

 Volharden tot het einde van hun leven (Mattheüs 24:24).  

Troost voor bekommerden over hun verkiezing. 

Zij die door de listige verzoekingen van de duivel, besluiten dat zij door God zijn verworpen, mo-
gen tot hun troost het volgende bedenken. 

- In Davids psalmen wordt dit ook dikwijls afgeschilderd (Psalm 77:8 tot 10). Ook onze Za-
ligmaker werd hierdoor verzocht (Mattheüs 27:46). Wij moeten dan niet meteen de moed 
opgeven, maar om Gods ondersteuning bidden. 

- Het zijn vurige pijlen van de vorst der duisternis, de verklager der broederen; u leest nergens 
in Gods Woord: ‘God heeft mij niet verkoren en niet ten eeuwigen leven verordineerd’. Door 
toe te geven aan zulke ongelovige twijfelingen, bedroeven wij Gods Geest (Éfeze 4:30). 

- Wij moeten leven en ons laten leiden door het Woord des Heeren en niet door eigen bevin-
ding en gevoelen: schudt de adder van de duivelse verzoekingen van uw hand en bekommer 
u niet om Gods verborgen dingen (Deuteronomium 29:29). 

- Sla de vriendelijke nodigingen van het Evangelie niet af (Johannes 7:37 en 38): de Kananese 
vrouw hield vrijmoedig aan, hoewel zij slechts kon denken een verworpene te zijn (Mattheüs 
15:27). Erken waardig te zijn om verworpen te worden, maar werp daarom geenszins uw 
hoop, uw vertrouwen weg. 

- Er is veeleer reden verzoekingen en klachten op te vatten als kentekenen van onze verkiezing. 
Verworpenen worden nooit zo bedroefd en bekommerd en zie toe dat u de zoete honing 
niet in bittere gal verandert. 

- Deze benauwde twijfelingen zijn zondig en nutteloos, als doornen in onze zijde, welke de 
betrachting van onze godsdienst hinderen; geef niet toe aan deze droefenissen! 

- Mogelijk geven we toe aan een verborgen troetelzonde, waardoor we uit deze helse verzoe-
kingen moeilijk verlost worden; bij David bracht ze ook een grote verschrikking in zijn ziel 
(Psalm 32:3 en 4). 

p. 75 

p. 78 

p. 85 
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- Gods genade kan ons nog gegeven worden. Jobs vastbeslotenheid moet ons doen hopen op 
God (Job 13:15); het ongeloof – als wij, omdat wij de moed opgeven, tot onze God niet 
naderen – zou ons immers zeker verdoemen. Laten wij met Esther tot onze God naderen 
(Esther 4:16). 

55. HET BIJZONDER VOORRECHT VAN DE GENADIGE ROEPING 
Evenals het besluit van eeuwigheid tot zaligheid, is ook de roeping in de tijd een bijzonder voor-
recht. Augustinus spreekt daarom over tweeërlei verkiezing.  

Het Griekse kernwoord κλῆσις /klēsis / ‘roeping’ wordt in het N.T. elf keer gebruikt en in gees-

telijke zin opgevat (uitgezonderd 1 Korinthe 7:20). 

Tweeërlei roeping. 

- Uitwendige roeping:  lichaam. 

- Inwendige roeping:  ziel. 

De uitwendige roeping  

Deze komt tot ons door de verkondiging van het Goddelijk Woord. Zij maakt ons bekend de 
ellenden waarin we liggen, maar ook de heerlijkheid waar we toe geroepen worden.  

Er is drieërlei stem in deze roeping. 

- De stem van de werken Gods (Psalm 19:2). 

- De stem van Gods oordelen (Micha 6:9). Psalmen met het opschrift: יל כ  -maśkîl / ‘onder/ ַמשְּ

wijzing’, bevatten Gods kastijdingen. 

- De stem van ons eigen geweten (Romeinen 1:20). 

Velen weigeren echter op deze roeping te komen, hebben geen bruiloftskleed aan of zijn hypocrie-
ten en geveinsden als lidmaat van de zichtbare kerk. 

De inwendige roeping  

Deze is een krachtdadige werking van de Geest. Deze zondert de mens af van de wereld en verenigt 
met Christus tot lidmaat van de heilige, algemene (onzichtbare) Christelijke Kerk.  

Deze roeping is ook drieërlei. 

- Een roeping naar Gods onveranderlijk voornemen (Romeinen 8:28). 

- Een heilige roeping (2 Timotheüs 1:9). 

- Een hemelse roeping (Hebreeën 3:1). 

De heerlijkheid van de inwendige roeping. 

- De roeping door een Drie-enig God als we nog vijanden waren (Handelingen 9:1). 

- De vrije genade Gods, Die, hoewel van Zichzelf algenoegzaam, toch sommige mensen Zijn 
volmaakte gelukzaligheid wil deelachtig maken (2 Timotheüs 1:9). 

- De verandering om tot God te kunnen gaan. God moet alles door Zijn genade werken, want 
Hij roept: 

 uit de staat des doods (Éfeze 2:1), 

 uit de duisternis (1 Petrus 2:9), 

 tot een heilige wandel (1 Thessalonicenzen 4:7), 

 tot een zuivere godsdienst (Jakobus 1:27), 

 tot vrijheid (Galaten 5:13), 

 tot God en Zijn gemeenschap (1Korinthe 1:9), 

 tot de staat van de eeuwige gelukzaligheid (1 Timotheüs 6:12): een grotere weldaad dan 
het tijdelijk leven. 

- De heerlijke oogmerken van deze roeping (Romeinen 9:23 en 24). 

- Het deelachtig zijn van alleen Gods uitverkorenen aan deze roeping. 

  

Deel 2 

p. 90 - 110 

p. 93 
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Heilige verwondering 

De inwendige roeping moet ons verbaasd en heilig verwonderd doen staan (1 Korinthe 1:26), gelet 
op het volgende. 

- Hij laat niet allen in de eeuwige verdoemenis liggen. 

- Hij roept op Zijn tijd: sommigen in de morgen, sommigen in de middag en sommigen pas in de 
avond van het leven. 

- Hij roept zeer verschillende personen: 

 dikwijls de armsten en verachtsten van de wereld (Jozef, Mozes, David), 

 dikwijls de allerergste mensen (Abraham, Mattheüs, Zacheüs, Manasse, Paulus), 

 dikwijls niet de verstandigsten (Mattheüs 11:25 en 26);  

 de vleselijke wijsheid is een grote hinderpaal, 

 het kleinste getal van de mensen: niet vele wijzen, niet vele machtigen naar het vlees. 

Kentekenen van de inwendige roeping. 

Oprechte Christenen en hoofden van het gezin: laten wij onszelf toch onderzoeken of de volgende 
kentekenen in onze ziel te vinden zijn. 

- Onderscheiden kennis van de verborgenheid der godzaligheid (of het genadewerk), waardoor 
wij uit de duisternis overgezet zijn in het licht. 

- Standvastige neiging en beweging tot God (Psalm 119:57). 

- Bereidwilligheid en voornemen om te luisteren naar de stem des Heeren (Handelingen 9:6). 

- Sterk innerlijk verlangen naar Gods Woord. 

- Niet willen luisteren naar verleidende stemmen van zonde, wereld en duivel (Mattheüs 
16:23). 

- Dankbare erkentenis voor deze bijzondere genade (Psalm 18:2). 

- Gedurige zorg om nooit terug te keren tot de wereld (Mattheüs 12:45). 

- Liefde tot de broeders, geboren uit één zaad en bloed (1 Johannes 3:14). 

- In alle droefenissen vertroost door de hoop op het eeuwig leven (Filippenzen 3:14). 

O, ellendige huisvaders en huismoeders, die deze merktekenen niet in zich vinden, maar deze ge-
nadige roeping van God zo jammerlijk verwaarlozen, hun oren toestoppen en hun harten verhar-
den. Dan zal Hij ook de middelen der genade van hen wegnemen (Johannes 12:39 en 40).  

Vermaning van Christelijke huisvaders en huismoeders.  

Die deze hemelse roeping nog niet deelachtig zijn 

Gebruik alle gepaste genademiddelen om tot deze genade te komen, want de liefde van onze God 
is zeer groot (Jesaja 65:1 en 2). 

- Houdt Gods Woord en de dingen van Gods koninkrijk in achting en verkoop alles om die 
ene Parel te verkrijgen (Mattheüs 13:45 en 46). 

- Besteed standvastige zorg aan het gebruik van de geheiligde middelen, speciaal door naar de 
roepstem van de Wijsheid te horen (Spreuken 8:34), zoals de zieken bij het badwater te 
Bethesda (Johannes 5:3 tot 5). Verwaarlozing van deze genadige roeping doet Gods toorn 
ontbranden en heeft de tranen uit de ogen van de Zaligmaker geperst (Lukas 19:41 tot 44). 

Die deze hemelse roeping wel deelachtig zijn geworden. 

Hen vermanen wij ook. 

- Erken deze bijzondere weldaad in dankbaarheid. 

- Verplicht uzelf om deze roeping vast te maken (2 Petrus 1:10); om al de schone voorrechten 
meer en meer deelachtig te worden. 

56. DE GENADE VAN DE RECHTVAARDIGMAKING IN HET BLOED VAN CHRISTUS 
De genade van de rechtvaardigmaking is het voornaamste stuk van de Christelijke leer en een zeer 
uitstekende schakel in de gouden keten van de zaligheid (Romeinen 8:30). 

  

p. 99 

p. 103 
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De natuur van de rechtvaardigmaking. 

Rechtvaardigmaking is ontleend aan de hoven van de justitie: qui rectus stat in curia ‘iemand wiens 
zaken recht staan voor de vierschaar en voor de rechter rechtvaardig wordt verklaard’. In die bete-
kenis wordt dit woord doorgaans (in geestelijke zin) in de Schrift gebruikt (Psalm 143:2).  

Johannes gebruikt dit woord niet in zijn brieven.  

Rechtvaardigen wordt gesteld tegenover verdoemen (Romeinen 8:33 en 34). De gerechtvaardigde 
werd beschuldigd en aangeklaagd (door de duivel) en vrijgesproken toen onze Zaligmaker tussen-
trad in deze rechtspleging.  

Rechtvaardigmaking is een genadige uitspraak van God: de enige Rechter, Wetgever maar ook God aller 
genade, waardoor Hij de arme zondaren, omwille van de gerechtigheid van Christus, die door het geloof 
aangenomen en ons toegerekend is, van de zonde en de dood vrijspreekt en rechtvaardig verklaart.  

De Vader rechtvaardigt ons in de Zoon, door de Heilige Geest, hetgeen een weldaad is die de mens 
slechts van God kan ontvangen (Johannes 6:68). Naar Gods eeuwig besluit is dit vonnis (vrij-
spraak), ontworpen en uitgesproken in Christus toen Hij van de doden opstond. Zodra het zalig-
makend geloof wordt ingestort, ervaart de gelovige de kracht van dit vonnis aan zijn ziel, in en voor 
de vierschaar van zijn eigen consciëntie. In de laatste dag des oordeels zal dit plechtig worden 
uitgesproken (Mattheüs 25:34). 

Paulus voegt Gods voornemen en genade samen (2 Timotheüs 1:9). Genade wordt gesteld tegenover 
werken, verdiensten, schuld en de wet (Romeinen 3:28). De Schrift gebruikt ook woorden als: Gods 
liefde, goedertierenheid en barmhartigheid om Zijn getoonde genade uit te drukken.  
Dit geldt niet ten opzichte van de Zaligmaker (1 Petrus 1:18 en 19), maar ten opzichte van ons. 
Christus is de verdienende oorzaak, Die de prijs volkomen betaald heeft met Zijn dood en bloed-
storting. 

Het is niet enige ingestorte gerechtigheid in onze ziel, zoals het pausdom leert.  

Wel is waar dat: 

- allen die God rechtvaardigt, tegelijk ook geheiligd worden, 

- tegelijkertijd door God kennis wordt gegeven van de gewerkte gerechtigheid, 

- de gewerkte (onvolmaakte) heiligheid, de gerechtigheid van de mens is (Job 27:5), 

- de werken tonen dat het een levend geloof is, dat de mens rechtvaardigt. 

De gerechtigheid van onze Zaligmaker is niet die van Zijn Godheid! Onze gerechtigheid moeten 
wij zoeken in Zijn Personele gehoorzaamheid (Mattheüs 3:15), en Zijn lijdelijke en dadelijke ge-
hoorzaamheid (Romeinen 5:17 en 18). 

De gerechtigheid van Jezus Christus wordt ons van Gods kant toegerekend (Filippenzen 3:9), niet 
zo, als zouden wij zonder zonden zijn en volkomen overeenkomstig de Wet leven: 

- Het is bij wijze van verdienste (Romeinen 5:9).God heeft Hem tot zonde gemaakt en met 
Hem gehandeld alsof Hij zondaar was (Jesaja 53:12). 

- Het geschiedt door toepassing en toe-eigening (2 Korinthe 5:21), hetgeen blijkt uit:  

 de toekenning ervan (Romeinen 4:6), 

 het ontslaan van schuld en straf (Handelingen 13:39), 

 het recht op het eeuwige leven (Romeinen 5:18), 

 de voorwaarde van geloof (Romeinen 10:6). 

De gerechtigheid van Christus moet door het geloof worden aangenomen om in een (genadig) vonnis 
vrijgesproken te worden. Dit is het rechtvaardigmakende geloof en niet het algemeen geloof of het 
bijzonder vertrouwen van de vergeving der zonden. Dit laatste kent verschillende trappen, welke 
schade kunnen toebrengen aan de vrede van de rechtvaardiging. De waardigheid van Christus’ 
gerechtigheid wordt door dit geloof aangenomen, welke het geloof zelf overtreft (1 Korinthe 
13:13). Het is slechts een instrumentele oorzaak: de hand om Christus’ gerechtigheid aan te grijpen. 
Zonde blijft zonde, ook in degenen die God heeft gerechtvaardigd, maar God de Heere ontslaat 
hen van de schuld der verdoemenis (Romeinen 8:1). Omdat zij de voortzetting van deze genade 
nodig hebben, moeten zij nog alle dagen om de vergeving van zonden bidden. 
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Kentekenen van de rechtvaardigmaking. 

De krachtdadige kennis van Christus werkt op de wil, het hart en de genegenheden (Filippenzen 
3:8 tot 10).  

Wanneer een mens in enige bekende zonde leeft, is dit een teken dat hij nog niet is geroepen en 
gerechtvaardigd (Mattheüs 9:13).  

Als wij een ongeveinsd geloof in ons vinden, waardoor wij de beloften Gods omhelzen, dan zullen 
wij daaruit ons kunnen verzekeren van onze rechtvaardigmaking. 

Het is altijd Gods weg als Hij de mens doet ontwaken, dat hij oprecht vernederd wordt (1 Petrus 
5:5). Zij die zichzelf rechtvaardigen, zijn nog zeer ver van de gemeenschap aan deze weldaad. Ware 
rechtvaardigmaking zal zich altijd vertonen in een heilige en godsdienstige wandel (Mattheüs 7:20). 
Deze weldaad wordt in grote achting gehouden en zij zouden alles willen geven om deze kostelijke 
Parel te bezitten (1 Petrus 2:7). Deze niet waarderen, zoals Ezau (Hebreeën 12:16), is een bewijs 
dat de rechtvaardigmaking niet ontvangen is. 

Het is te vrezen dat vele huisgezinnen buiten de staat der genade zijn, daar er zo weinig kennis van 
Christus en Zijn gerechtigheid is. Zij zijn in het geloof ongezond en verhovaardigen zich op een 
losse waan van eigengerechtigheid. 

Beweegredenen om deze genade te verkrijgen.  

- Het is een absolute noodzakelijkheid, want onze zaligheid is ermee verbonden: wij zijn voor 
eeuwig verloren, als wij niet voor Gods vierschaar gerechtvaardigd worden! (Romeinen 5:18). 

- Het is ook een zeer grote weldaad: een mens mag een goede naam, eer, gezondheid en rijkdom 
behouden, maar hij verliest zijn ziel (de mens zelf), als hij niet gerechtvaardigd wordt (Mat-
theüs 6:26). Een gerechtvaardigde ziel is niet vrij van de dood, maar zij ontmoet hem als een 
vriend die zijn deur opent en toegang geeft tot het eeuwige leven. Hij ligt niet meer onder de 
macht van de tweede (geestelijke en eeuwige) dood. De vreze des doods is weggenomen 
(Hebreeën 2:14 en 15). 

- Het is tenslotte een uitnemende waardigheid door de zeldzaamheid (omne rarum carum  ‘wat 
zeldzaam is, is duur’) èn door de vele zegeningen die ermee gepaard gaan (2 Petrus 1:3): 
geloof, vruchten en vrede met God, waarvoor een kostelijke prijs betaald is en welke nimmer 
verloren kan worden (Johannes 5:24)! 

Zolang de Zon der gerechtigheid niet op de huisvaders en huismoeders met hun huisgezinnen 
schijnt, zal het nacht voor hen zijn, hoe groot hun uitwendige welstand ook wezen mag. 

57. HET VOORRECHT VAN DE AANNEMING TOT KINDEREN IN DE STAAT DER GENADE 
Tot opwekking van de Christelijke huisvaders en huismoeders om de praktijk van de godzaligheid 
te overdenken, zal deze weldaad nader worden opengelegd. 

Het wezen van de aanneming tot kinderen. 

Het Woord des Heeren noemt verscheidene voorbeelden van adoptie of menselijke aanneming: 
Efraïm en Manasse, Mozes, Esther.  

De Goddelijke aanneming  

Dit is een recht dat op verschillende wijzen wordt toegekend. 

De aanneming van de Heere Jezus 

Deze is door de eeuwige en onbegrijpelijke generatie (Hebreeën 1:5). 

De aanneming van schepselen (engelen en mensen) 

Deze gebeurt door: 

- schepping (Deuteronomium 32:6) of door bijzondere waardigheid (Psalm 82:6), 

- verbondsmatig: in algemene zin: het “volk des Heeren”, of in bijzondere zin: de gelovigen en 
geroepen heiligen. 

De geestelijke weldaad van de bijzondere aanneming betreft dus alleen de ware gelovigen door een 
genadige uitspraak van een Drie-enig God, om Christus wil, waardoor deze alle beloofde weldaden 
hier en hiernamaals deelachtig worden. Als wij alleen krachtens onze schepping God tot onze Va-
der hebben (Handelingen 17:28), zou ons dat weinig helpen (Mattheüs 7:21). 

p. 138 
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De Goddelijke aanneming overtreft de menselijke:  

- men wordt verwaardigd door wedergeboorte, geloof en rechtvaardigmaking (niet door een 
onbekend persoon), 

- men wordt naast Gods eigen Zoon aangenomen (niet uit gebrek aan kinderen), 

- men wordt uit onverdiende genade aangenomen (niet om bekwaamheden), 

- men ontvangt een nieuw, geestelijk leven (een verdorven natuur verandert niet bij menselijke 
adoptie), 

- men deelt in een eeuwige erfenis met Gods Zoon (niet in een tijdelijk erfopvolging!). 

Kentekenen en vaste verzekering van deze weldaad.  

De twee getuigen hiervan (: de Heilige Geest èn onze geest), worden door de apostel samengevoegd 
(Romeinen 8:16). 

De Heilige Geest  

Deze getuigenis is tweeërlei. 

- Algemeen: door met vreugde de Heilige Schrift dagelijks te onderzoeken. 

- Persoonlijk: door vernedering, gebed, geheiligde wandel en naar Gods Woord bedenken dat 
des Geestes is. 

Onze geest 

Onderzoek van ons eigen hart doet de volgende kenmerken vinden: 

- een vernieuwde natuur naar Gods beeld (2 Petrus 1:4), 

- een navolgen in goede overeenkomst met de werken en wegen Gods (Éfeze 5:1), 

- de Geest des gebeds of het banket der genade (Zacharia 12:10), 

- wandelen met God (1 Petrus 1:17), 

- gehoorzaamheid aan Gods gezag (1 Johannes 3:10), 

- geduldig onder Gods kastijdingen (Hebreeën 12:9), 

- een vaste hoop op de erfenis van de kinderen (Romeinen 8:17 en 23), 

- deze weldaad wordt als een zeer grote weldaad geacht (Mattheüs 5:9). 

Velen bedriegen helaas zichzelf in deze zaak (door influistering van de satan). 

Bemoedigingen 

Ook goede zielen probeert de satan te bedroeven door hen wijs te maken dat zij geen kinderen van 
God zijn. Tot oprichting van hen, kan op enkele van hun tegenwerpingen worden geantwoord. 

- Ik leef ongetroost, ondanks de belofte uit Hebreeën 13:5. 

 Antw.: Er is echter tweeërlei verlating: (1) in het oordeel en (2) tot ons bestwil (Psalm 
77:7 tot 10). 

- Ik leef in gebrek en smaadheid, ondanks de belofte in Psalm 84:12. 

 Antw.: Uitwendige voorspoed wordt vaak verkeerd beoordeeld (Psalm 94:12). 

- Ik word steeds door satan besprongen, hoewel er de belofte is in Romeinen 16:20. 

 Antw.: Zelfs Gods geliefde Zoon worstelde met hem! Zij die rijk zijn in genade, worden 
het meest door de duivel aangevallen. 

- Ik ervaar steeds de last van de zonde, hoewel Gods belofte van vergeving spreekt in Micha 7:19. 

 Antw.: Het werk van de doding van onze oude mens wordt niet op één dag begonnen 
en voleindigd. 

- Ik vind geen geestelijke wasdom, hoewel Gods Woord anders spreekt in 1 Petrus 2:2. 

 Antw.: Weet dat wasdom in deze woorden ook stilstand kent (zoals een boom in de 
winter), dat het ook niet altijd gevoeld wordt (Markus 4:26 en 27) en dat er een bewijs 
van ligt in onze begeerte tot wasdom! 
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Beweegredenen voor onszelf en anderen.  

Het voorrecht om van kind des duivels tot kind Gods verheven te worden  

Deze onuitsprekelijke zegen heeft zijn oorsprong in Gods oneindige liefde (1 Johannes 3:1), waar-
voor een onwaardeerbare prijs betaald is (1 Korinthe 6:20) en welke alle ware gelovigen in de hoog-
ste achting gehouden hebben (Psalm 119:72). 

De noodzakelijkheid van deze genade 

Alleen door deze weldaad kan aanspraak worden gemaakt op Gods belofte (Hebreeën 6:17), is 
kinderlijke eerbied en liefde mogelijk (Galaten 4:7) en kan men bevindelijke kennis hebben van al 
Gods weldaden (vergeving, vrede en blijdschap). 

Het onwaardeerbaar profijt voor lichaam en ziel 

Deze staat der genade maakt ons van koninklijke bloede en een erfgenaam van 2 werelden: deze 
èn de toekomende (Mattheüs 5:5). 

De vertroostingen in dit voorrecht voor onze zielen 

Zij die geen deel hebben aan deze weldaad, leven in een staat waarin zij niet zouden durven sterven. 

Wie zich echter van deze liefde en gunst van God kan verzekeren, kan getroost wezen temidden 
van de allerbitterste beproevingen in zijn of haar leven, in zijn of haar dood en in de dag des oor-
deels (Psalm 116:15). 

58. DE GENADE VAN DE HEILIGMAKING 
Deze bijzondere weldaad, die de mens de gehele tijd van zijn leven een gedaante van godzaligheid 
doet vertonen, verzekert hem van alle hiervoor genoemde voorrechten. 

De aard van deze weldaad. 

Heiligen of heiligmaken wordt in Gods Woord zeer verschillend opgevat.  

Het kan worden toegekend aan schepselen door mensen die: 

- God heiligen (Mattheüs 6:3), 

- zichzelf heiligen (1 Kronieken 15:14), 

- anderen heiligen of afzonderen (Leviticus 8:30), soms in een omgekeerde betekenis, zoals bij 
het woord zegenen (Job 2:9): het geeft dan een verontreiniging te kennen, 

- andere dingen heiligen (Exodus 20:8  en Leviticus 27:14 en 16). 

Echter moet gesproken worden over een hoger voorrecht dan deze vormen en dat is dat het wordt 
toegekend door onze God.  

Niet de heiligmaking van Zichzelf, van Zijn Zoon of van mensen tot een dienst of ambt. Evenmin 
van beesten of dingen tot heilig gebruik.  

Heiligmaken van mensen moet onderscheiden worden van rechtvaardigmaking, hoewel het er niet 
van gescheiden kan worden (1 Korinthe 1:30 en 1 Korinthe 6:11). 

- Rechtvaardigmaking rekent iets toe; heiligmaking stort hoedanigheden in. 

- Geloof eigent Christus’ gerechtigheid toe; heiligmaking is een werkende genade (2 Korinthe 
7:1). 

- Rechtvaardigmaking heeft geen trappen en is volkomen (Romeinen 3:22); heiligmaking is pas 
volmaakt in de hemel (Hebreeën 12:23). 

- Vruchten van de rechtvaardigmaking zijn vergeving der zonde en aanneming tot kinderen; 
delen van de heiligmaking zijn doding van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. 

De heiligmaking wordt onderscheiden in een algemene en een bijzondere. 

De algemene heiligmaking 

De kinderen van deze wereld, hypocrieten en geveinsden met een uitwendige belijdenis worden 
gerekend tot Gods geheiligden (evenwel in schijn) en delen in de algemene gaven van de Geest. 

De bijzondere heiligmaking 

Gods volk alleen deelt in deze grote, alles overtreffende weldaad van de besnijdenis des harten 
(Romeinen 2:29).  

p. 166 

p. 168 
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Heiligmaking is een genadewerk van een Drie-enig God waardoor Hij degenen die Hij van eeuwigheid uit-
verkoren en in de tijd geroepen, gerechtvaardigd en (onverdiend) tot Zijn kinderen aangenomen heeft, en hoe-
danigheden van de zaligmakende genade instort, waardoor zo’n dadelijke verandering in de ganse mens, naar 
ziel en lichaam wordt uitgewerkt dat zij daardoor van de onreinheid van de zonde tot de zuiverheid van het 
beeld Gods worden overgebracht.  

Tegelijkertijd wordt dit in hen van dag tot dag zo vernieuwd dat doding van de oude mens en 
levendmaking van de nieuwe mens tot Gods eer en hun zaligheid geleidelijk wordt teweeggebracht 
(1 Thessalonicenzen 5:23). De ingestorte heiligheid is de wortel van alle godzaligheid. 

De kenmerken van de ware heiligheid. 

Er is een schijnheiligheid, die veel huisgezinnen en afzonderlijke personen betreft (Spreuken 30:12), 
waarom wij niet moeten rusten voor en aleer we de echte kenmerken in ons en onze Christelijke 
gezinnen vinden.  

Hoewel niet vrij van de zonde, bewaart zo’n mens zich voor de heerschappij van de zonde door 
een rein hart. Hij is oprecht in hetgeen hij doet: het zoeken van Gods eer, volgens het Griekse kern-

woord εἰλικρίνεια /eilikrineia / ‘beproeven in het licht of de hitte van de zon’.  

Het hart is Gods troon, Zijn huis én de werkplaats van de Heilige Geest, en wordt gesterkt met 
heiligmakende genade (Hebreeën 13:9): 

- Christus is de wortel, de genade is de vrucht, 

- het is geen dubbel hart, maar alleen met Christus vergenoegd, 

- het wil God van ganser harte liefhebben, omdat hij daarin alles vinden kan, 

- de geheiligde ziel bidt om vermeerdering van deze genade (Filippenzen 3:12 tot 14), 

- het geeft een mens verkwikking en vreugde (Nehemia 8:11). 

De geheiligden worden door de nieuwe geboorte enigermate vernieuwd, wat een ander geestelijk leven 
teweegbrengt. Omdat zij Gods werken doen, wordt van hen gezegd dat zij uit hun hemelse Vader 
geboren zijn (Johannes 1:13). De ontregelde ziel van de mens wordt uit genade terechtgebracht: hij 
wordt een nieuw schepsel (2 Korinthe 5:17). 

- De oude dingen van de zonde gaan weg. 

- De oude blindheid wordt uit de ziel geweerd. 

- Alle oude eigengerechtigheden moeten weg. 

- Alle oude inzichten worden aan de kant gelegd. 

- Alle oude wegen van valse godsdienst moeten weg. 

- Alle oude wegen van het vlees moeten veranderen (Romeinen 13:12 en 13). 

Dit genadewerk van Gods Geest is nog moeilijker dan ons eerst te scheppen, waarom het gepast 
is dit een nieuw schepsel te noemen, bestaande uit 2 delen: de verlichting van het verstand (2 Korinthe 
4:6) en de heiligmaking van de wil (Éfeze 2:10).  

Van nature is ons hart niet beter dan Nabals hart, dat als een steen werd. Noch de oordelen Gods, 
noch de liefde van Christus, noch de vreugde van de hemel kunnen ons tot de dienst van God en 
de ware godzaligheid bewegen.  

Als God ons een vlezen hart geeft, zijn we een nieuw schepsel dat gewillig is tot alle goed werk, zoals 
Levi, Zachéus, de zondares, de stokbewaarder en Paulus. 

Een vlezen hart:  

- maakt ons week en gevoelig, 

- geeft een levendig begrip van eeuwigheidswaarden, 

- maakt gewillig en gehoorzaam aan Gods leiding, 

- doet met kinderlijk ontzag beven voor de majesteit van de hemelse Vader, 

- doet buigen onder Gods oordelen, 

- maakt zelfs kleine zonden tot een zware last, 

- geeft een gedurige strijd tussen het vlees en de geest, 

- doet hartelijk wenen over het vallen in de zonde, 

- doet met vermaak wandelen en handelen naar Gods geboden (Romeinen 8:4 en 5). 

p. 184 
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Helaas is er bij het grootste deel van de Christenen weinig heiligmaking in het hart en zijn al onze 
gedachten en begeerten onrein: het hart hangt aan de wereld en de begeerlijkheden van het verdor-
ven vlees.  

Tot troost van Gods kinderen die niet weten op welke tijd het God behaagt heeft dit genadewerk 
in hun ziel aan te vangen en die de satan poogt wijs te maken dat zij geen deel aan deze weldaad 
hebben, kan gezegd worden: 

- zij die van jongs af aan opgevoed zijn in een Christelijk gezin, staan vaak zeer lang in de angst 
van de wedergeboorte, daar God de Heere niet zo zichtbaar werkt als bij Saulus en andere 
heilige mensen, 

- heilige vrees en oprechte achterdocht van eigen hart is een bewijs dat dit genadewerk reeds 
enigermate in zo iemand is uitgewerkt (Mattheüs 5:3 en 6), 

- een vonkje kan evengoed te kennen geven dat er vuur is, als een hele vlam (Zacharia 4:10a), 

- twijfelingen kunnen de ziel deugd doen; helse ziftingen doen levende “bomen” schudden, 
zodat ze des te beter in God wortelen. 

Middelen tot heiligmaking. 

Het Woord des Heeren 

Dit moet ons heiligen (Hebreeën 4:12). In Gods kerk zijn grotere voorrechten dan in de ark van 
Noach. Deze heeft wel mensen en beesten behoed in de zondvloed, maar hun natuur werd niet 
veranderd. In het huis des Heeren gebeurt het vaak dat een leeuw erin komt en een lam eruit gaat.  
De kracht is echter niet in de letter, maar van de Geest Gods. 

De Heere Jezus 

Uit Hem, ons Hoofd, moeten wij onze heiligmaking ontvangen (Galaten 2:20). In Christus’ dood 
is een dodende kracht, waardoor onze oude mens gedood en gekruisigd wordt. In Zijn opstanding is 
een levendmakende kracht, waardoor de nieuwe mens levend gemaakt wordt (Romeinen 6:6). 

De sacramenten 

Het gebruik van het Heilig Avondmaal kan een bijzondere kracht zijn tot bevordering van onze 
heiligmaking (Johannes 6:53 tot 56). 

Het geloof 

Het geloof leert overdenken dat: 

- onze zonden Christus’ dood hebben veroorzaakt, 

- de liefde Gods jegens de zondaar, Christus in de wereld zond tot ons behoud, 

- het bijzondere genade van Christus was, Die Zich voor ons vernietigd heeft (2 Korinthe 5:14 
en 15). 

Alle dagen moeten wij dit genadewerk trachten te bevorderen (Mattheüs 6:33), en erin trachten toe 
te nemen (1 Petrus 2:2 en 3). 

Beweegredenen tot heiligmaking. 

De uitnemendheid ervan 

Gods beeld (als bij de schepping), is de allergrootste voortreffelijkheid (1 Petrus 1:15). Wellusten, 
eer en rijkdommen zijn maar vergankelijk (Openbaring 6:15 en 16). De heiligheid van wedergebo-
ren mensen is het ware bruiloftskleed (Mattheüs 22:12). 

De profijtelijkheid ervan 

Wat het voordeel ervan is, beantwoordt Paulus in Romeinen 3:2a. De ware geheiligden hebben 
recht op alles (1 Korinthe 3:21 tot 23). 

De noodzakelijkheid ervan 

Het was voor ons beter er niet te zijn, als wij niet heilig zouden zijn. Zolang Jona in het schip blijft 
en Achan het verbannene onder zijn gereedschap verbergt, is al het bidden tevergeefs (Hebreeën 
12:14). 

p. 202 

p. 205 
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59. DE KRACHT DER GODZALIGHEID OVERTREFT DE GEDAANTE DER GEVEINSDEN 
De ware godzaligen oefenen zichzelf gestadig om metterdaad, d.w.z. in hun gehele wandel, godzalig 

te zijn. Het Griekse kernwoord εὐσέβεια /eusebeia / ‘godzaligheid’ omvat in de Heilige Schrift 

vele dingen: 

- deugd van godsdienstigheid (2 Petrus 1:5 tot 7), 

- heiligheid: eren en dienen van Gods majesteit, 

- gehoorzaamheid aan Gods wet (1 Timotheüs 4:8). 

De godzaligheid omvat soms: 

- de kennis van al de waarheid Gods (1 Timotheüs 6:3), 

- zorgvuldig vermijden van alle zondige begeerlijkheden (Titus 2:12), 

- nauwgezette betrachting van in Gods Woord geëiste plichten (Handelingen 10:2). 

Godzaligheid kan als volgt worden omschreven:  

Het is een bijzondere vrucht van de heiligmakende genaden, waardoor allen die waarlijk in de staat der genade 
zijn, de enige en ware God in waarheid kennen, Hem welbehaaglijk dienen en als ware rechtvaardigen met 
God en in Christus wijs en met zo’n nadere voorzichtigheid in al de geboden en rechten des Heeren wandelen. 
En dat zij zich er aldus in oefenen om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen; dat zij 
er naar staan, dat hun gehele leven, al hun bewegingen, gedachten, woorden en werken met de Wet des Heeren 
overeenkomen, zodat zij alles wat kwaad en zondig is, nalaten en alleen wat goed is, doen. 

Er moet dus eerst een leven der genade in de ziel zijn, eer er een zekere mate van de kracht der 
godzaligheid in het leven bespeurd kan worden (2 Korinthe 3:5). Ingelijfd door een levend geloof 
in Christus, kunnen godzaligen dit leven der genade en heiligmaking in hun gehele wandel laten 
zien (Johannes 15:5). 

De 1e eigenschap der godzaligheid: ware kennis van God. 

Grond van de godzaligheid is de zaligmakende kennis van God, van Christus, van Zijn werken en 
van de weg der zaligheid (Johannes 17:3). Deze kennis overtreft verre de natuurlijke wijsheid van 
de heidenen en geveinsden, welke een totaal onvruchtbare kennis is (Prediker 1:18). Door de vol-
gende kenmerken is deze kennis gemakkelijk te onderscheiden van de valselijk genaamde weten-
schap. 

De oorsprong is van boven 

Zij kan niet door studie verkregen worden (1 Korinthe 2:14). 

Het voorwerp is Gods Woord 

Het is door de bediening van het Evangelie vermengd met het geloof (2 Timotheüs 3:15). 

Hoedanigheden van deze kennis 

- Een duidelijk begrip van de noodzakelijke dingen ter zaligheid. 

- Een geestelijk oordeel om de Goddelijke verborgenheden te onderscheiden. 

- Geestelijke wijsheid om goed en kwaad te onderscheiden. 

- Een voortdurend verlangen om toe te nemen in deze kennis. 

- Een eenvoudige kennis die onnozel is t.o.v. de praktijk van het boze. 

Uitwerkingen van deze kennis 

- Het zaligmakend geloof (Romeinen 10:14). 

- Het beminnen van God en Christus (1 Johannes 4:19). 

- Het begin van onze bekering. 

- Het leidt tot heiligheid en gelukzaligheid. 

De 2e eigenschap der godzaligheid: ware godsdienstigheid.  

God wil gekend, maar ook gewillig, oprecht en met verstand gediend worden, zoals aangeduid 

wordt met de Griekse woorden λογικὴν λατρείαν /logikēn latreian / ‘redelijke godsdienst’ (Ro-

meinen 12:1). Als wij de weg des Heeren niet weten en Zijn wijze waarop Hij door ons gediend wil 
zijn, dan zullen wij in geen enkel stuk van onze godsdienst bij de Heere onze God aangenaam 
kunnen zijn.  

Deel 2 
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De kennis van God is ons oog, de dienst aan God is onze voet, en als die beide samen gaan is dat 
de gebaande weg van de godzaligheid die een kind van God naar de hemel leidt. 

- Iets weten en niets doen, is ware ijdelheid. 

- Alleen tevreden zijn met kennis van het Christendom is een half gebakken koek (Hosea 7:8). 

- Weigeren van dienst aan God, maakt ons tot onnutte dienstknechten. 

- Diepzinnigheid zonder godsdienst, zoals Achitófel, zet aan tot vijandschap tegen de zaak van 
Christus. 

- Kennis zonder praktijk, maakt gelijk aan de duivel. 

- Hoog reikend verstand zonder ijver in de dienst van God, zal nooit de kroon der heerlijkheid 
doen ontvangen. 

- God kennen en Hem niet willen dienen, zal de helse kwellingen vermenigvuldigen (Lukas 
12:47). 

Het is geestelijke hoererij om naar eigen verzinsels de Heere te willen dienen (Mattheüs 15:9).  

De Griekse woorden προσκυνέω /proskuneō / ‘eren’, λατρεύω /latreuō / ‘dienen’ en 

δουλεύω /douleuō / ‘aanbidden’, drukken het wezen van de ware dienst uit die wij aan God 

moeten bewijzen. Deze dienst is in- en uitwendig: de godsdienst van de ziel is de ziel van de godsdienst. De 
lichamelijke godsdienst is slechts het lichaam van de dienst. Het ontbreken van inwendige gods-
dienst maakt ze verfoeilijk in de ogen van God (Jesaja 1:10 en 11).  

De uitwendige dienst is met de tong (gebed, dank en lof), met eerbied (schaamte, geknield, staande) 
en met geheel ons leven: goede werken (Jakobus 1:27) 

Het in acht nemen van de ware godsdienst heeft de volgende kenmerken. 

God alleen dienen 

- Als onze heilige, soevereine Schepper. 

- Omdat er geen ander god is die verlossen kan. 

- Iemand buiten God dienen is onnodig, onrechtvaardig en onmogelijk. 

Hem dienen met een volkomen hart 

- Niet in schijnvroomheid zoals het pausdom leert (: klooster of celibaat). 

- Onze ijver is eigenlijk als een sprank vuur in een volle zee, d.w.z. onvolmaakt. 

- Als God in ons gemoed woont, geven wij ons geheel over aan Zijn dienst. 

- Najagen van de volmaaktheid is gelijk aan volmaaktheid des harten (Filippenzen 3:12 tot 14). 

- In volharding is volmaaktheid opgesloten; het Griekse kernwoord τέλος /telos /‘doel’, zit 

in het woord τελείως /teleiōs / ‘volmaakt’. 

- Al ontbreken er zaken (die men missen kan), het nodige ter zaligheid maakt iemand tot een 
volkomene. 

- “Volmaaktheid” maakt onze onvolmaaktheid bekend. 

- Oprechtheid des harten is evangelische volmaaktheid, die onmisbaar is, willen we geen hy-
pocriet zijn. 

De kenmerken van een oprecht hart, waarover veel in Psalm 119 wordt gesproken, zijn:  

- steeds dezelfde zijn in de godsdienst met alle kracht, omdat God het zo wil, zowel in voor- 
als in tegenspoed en op alle plaatsen waar we ons bevinden, al is het tegenover de aller god-
delooste mensen, 

- standvastig volharden en niet zo nu en dan (Mattheüs 24:13), 

- benauwde twijfelingen over ware oprechtheid, wat toch een bewijs ervan is (Psalm 51:19). 

Hem dienen met een gewillige ziel 

De vrijwilligheid in de dienst van God is een vrucht van de heiligmakende genade. 

Met innerlijke lust 

Met genegenheid (Johannes 4:34). De Heere kan geen onwilligheid in Zijn dienst verdragen (Deu-
teronomium 28:47 en 48). 
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Bereidwillig 

Gezeglijk, gehoorzaam, zoals Augustinus zei: Da quod iubes, iube quod vis, et non frustra iubebis ‘Geef 
wat Gij gebiedt en gebied wat Gij wilt, en Gij zult niet tevergeefs gebieden’. 

Terstond 

Dus niet treuzelend: Amor dat alias ‘de liefde geeft vleugels’. 

Naarstig 

1 Korinthe 9:24. 

Met Goddelijke ijver 

Openbaring 3:19. Het Griekse kernwoord ζῆλος /zēlos /betekent ‘geestelijke hitte’. Engelen zijn 

als vlammen vuurs, naar het Hebreeuwse woord ים פ  רָּ   .’śәrāpîm /‘serafs, brandenden/ שְּ

Gewillige zielen zijn ware ijveraars: Simon Zelotes (Simon de ijveraar). Elia roemt over zijn ijver (1 
Koningen 19:10).  

Deze ijver: 

- is persoonlijk (Psalm 101:4 en 7), 

- is geschonken (Mattheüs 3:11), 

- is met verstand, en niet als bij de Joden (Romeinen 10:2), 

- is met Gods Woord als enige regel, 

- is onpartijdig: genegen om iedereen recht te doen, zoals Levi (Deuteronomium 33:8 en 9), 

- heeft bovennatuurlijke kracht om moeilijkheden te boven te komen: Enak, Mozes, e.a., 

- is een gestadig vuur dat nooit mag uitgaan. 

Nooit moe in de godsdienst 

Ze blijft standvastig zoals de vele vrijwillige martelaren (Romeinen 8:35). 

Bekommerd over eigen onwilligheid 

Romeinen 8:35. 

De 3e eigenschap der godzaligheid: rechtvaardige wandel. 

Gods kinderen hebben door het geloof gemeenschap aan de toegerekende, maar ook aan de mee-
gedeelde en ingestorte gerechtigheid van hun Zaligmaker en worden rechtvaardigen genoemd, omdat 
zij de kracht hiervan in hun godzalige wandel voor God én de mensen tonen. 

Gods Woord beschrijft er velen: Abel, Noach, Abraham, Lot, Jozef, Johannes de Doper, Simeon.  
Volkomen rechtvaardig zijn, is een voorrecht van de hemel (Romeinen 3:10).  

Rechtvaardigen zijn dit naar de eis van het Evangelie (niet van de Wet); zij zijn uit God geboren 
(dus niet door natuurlijke geboorte). Het hart van de rechtvaardige is een rijke schatkist, waarin de 
Wet des Heeren is opgesloten (Jesaja 51:7). 

De 4e eigenschap der godzaligheid: wandelen in Gods geboden en rechten.  

Het Woord des Heeren noemt het godzalig leven veelal een wandeling (Éfeze 2:10). Het Griekse 

kernwoord περιπατέω /peripateō /betekent: ‘rondwandelen, om te onderwijzen’. Het woord 

στοιχέω /stoicheō / betekent: ‘bedachtzaam, met opmerking wandelen’. 

De koers van godzalig wandelen 

- Het is met vermaak (Johannes 4:34) en doet het look en de ajuinen van Egypte vergeten. 

- Het gaat naar een zeker doel: van de zonde naar de deugd, uit de wereld naar God (Romeinen 
8:1). 

- Het gebeurt in dit tegenwoordige leven (Johannes 12:35). 

- Het kent geen stilstand (Filippenzen 3:14). 

- Het is een gestadige voortgang en gewoonte, waarvan men wel door zwakheid of verzoekin-
gen kan worden afgebracht, maar dat is niet hun gewoonte. 

De wijze van godzalig wandelen 

- Naar de geboden en rechten des Heeren en nooit naar eigen voorschrift (Psalm 119:1). 

- Niet naar sommige, maar naar al Gods geboden.  
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Ambrosius zegt van de geestelijke genaden van de heiligmaking: Connesae sibi sunt concatenataeque 
virtutes ‘Er is een samenknoping van de deugden; die zijn, net als de schakels van een keten onver-
brekelijk’. 
Wat de gezondheid voor het lichaam is, dat is de genade voor de ziel. Niemand is waar godzalig 
zolang er nog één zonde in hem heerst en hij zich met zijn wil en kennis daaraan overgeeft (Ro-
meinen 6:2, 6, 7, 12, en 14). 

De 5e eigenschap der godzaligheid: wandelen met wijsheid. 

De godzalige ziel besluit door deze geschonken wijsheid, dat te doen, waarmee hij de eer van God, 
het goede voor zijn naaste en zijn eigen zaligheid het allerbeste kan bevorderen  
(Jakobus 3:17). Deze wijsheid heeft Gods eer als hoogste doel.  

Daarnaast staat de zaligheid van de eigen ziel: Wat is uw enige troost? 

Vóór alle dingen zoekt zij het goede (Mattheüs 6:33).  

Geestelijke wijsheid heeft een gezond oordeel; zij zullen nooit blijven in een kwade zaak (Prediker 8:3).  

- Liefde voor onze naaste maakt plaats voor de liefde Gods. 

- Uit 2 kwaden van zonde wordt geen keus gedaan; geen liegen om Gods wil, noch om bestwil. 

- De hoogste wetten gelden vóór de laagste, het publieke vóór het particuliere, huisgenoten 
vóór overige naasten. 

- Winst met verlies van een goede consciëntie is slechts verlies (1 Timotheüs 6:6). 

- Het grootste gebod gehoorzamen, hoeft een gebod van minder gewicht niet te breken: 
Nauwgezette sabbatsrust wordt niet verzondigd door noodzakelijke werken van barmhartig-
heid. Een kwaad tolereren, om groter onheil te voorkomen, kan nodig zijn. Moedwillige ver-
kwisting is zonde, maar in tijd van nood geoorloofd (Handelingen 27: 19 en 38). 

- In tijden van zware ellendigheid geeft men soms voorrang aan mindere wetten, bijv. door 
het land te verlaten en te wonen waar de Naam van de ware God niet eens bekend is. 

- Het allernoodzakelijkste in ons beroep gaat voor dingen waartoe wij niet geroepen zijn. 

- Men mag uit twee kwaden van straffen de minste kiezen, daar deze de bedoeling van het 
goede heeft (2 Samuël 24:13 en 14). 

- Bij onschuldige vervolging om de religie, kiest men geen straf, daar dit zou beschuldigen. 

- Bij vervolging wijst men bedenktijd voor heroverweging af (Daniël 3:15 tot 17). 

- Men is altijd bereid, zelfs met gevaar van het leven, rekenschap te geven (Mattheüs 28:19). 

Deze wijsheid geeft nauwlettend acht op alle omstandigheden.  

- Ze onderscheidt de hoedanigheid van personen. 

- Ze onderscheidt de gunstige gelegenheden (Amos 5:13): 

 de tijd der bekering (Hebreeën 3:15), 

 overdenken van de weg (Psalm 119:59), 

 denken aan de toekomst: dood, oordeel, hel en hemel (Handelingen 2:37). 

- Ze zal de godzaligheid laten zien in alle plaatsen, zonder geveinsdheid (Mattheüs 6:5 en 6). 

Oogmerk van deze wijsheid is de ware praktijk der godzaligheid. Zij laat geen ijdele gedachten bij 
zichzelf overnachten (Spreuken 16:23). 

De 6e eigenschap der godzaligheid: zeer voorzichtige wandel. 

Paulus maakt het tot een plicht van al de kinderen des lichts om wijs en voorzichtig te wandelen (Éfeze 

5:15); het woord ἀκριβῶς /akribōs / betekent ‘met de allernauwste opmerking, naarstig’.  

In onze wandel moeten wij de kracht van de ware godzaligheid laten zien: het maakt scherpgevoelig 
voor de kleinste zonde en overtreding; echter wordt het door de wereld en vele losbandige Chris-
tenen gehaat en bespot.  

Wel moeten we ons wachten voor het “volmaaktheid drijven”: een sekte met grote schijnheiligheid 
(precisianen), of blijven hangen aan bepaalde nauwkeurigheden buiten Gods Woord (Jesaja 65:5). 

Een leven, ingericht naar Gods Woord 

Een waar Christen zal zich nimmer aan de allerminste zonde willen overgeven (Psalm 119:10). 
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Gods geboden houden tot het uiterste 

Niet slechts doodslag nalaten, maar ook ten onrechte toornig zijn (Mattheüs 5:22). Zo ook m.b.t. 
zaken als zweren en overspel.  

Een voorzichtig Christen vreest de minste zonde te begaan, maar ook zal hij nimmer de minste 
plicht van godzaligheid of barmhartigheid willen verzuimen.  

Hij zal de mensen nooit zo beminnen, dat hij ook hun zonden zou liefhebben en de zondaren nooit 
in die mate haten, dat hij hun persoon niet zou liefhebben. 

Naarstig om goed te doen 

Hij beoogt al zijn ontvangen genaden ter ere van God, ten beste van anderen en tot zijn eigen 
zaligheid op winst aan te wenden. 

Goede dingen moeten goed gedaan worden 

Gods wil wordt uitgedrukt in de Griekse kernwoorden θέλημα /thelēma/‘gebiedt’ en εὐδοκία 

/eudokia/ ‘behaagt’. Wij moeten niet alleen doen wat de Heere gebiedt, maar dat ook zo doen, dat 
het Hem behaagt, naar de strekking van het woordje alzo in Mattheüs 6:10. 

Volharden in voorzichtigheid 

Ware godzaligen beginnen bij zichzelf en hun eigen huis, voordat zij op het doen van anderen 
letten. Zij willen nooit bij anderen over hun godzaligheid roemen of pochen. 

De 7e eigenschap der godzaligheid: wandelen met God in Christus.  

Wandelen met God is de manier om de kracht van de godzaligheid gepast uit te drukken en als 
bijzonder bewijs van rechtvaardigheid en oprechtheid (Genesis 6:9).  

Het is ook de plicht van Gods ware volk (Genesis 17:1), en heeft haar grond in de genadige gunst 
van hun Meester. 

- Het is een leven met lichaam en ziel in dienst van God (Romeinen 12:2). 

- Het is een wandel, die nauwe gemeenschap met God zoekt en Hem alle zaken bekend maakt 
(Handelingen 17:28). 

Wandelen met God is ook in Christus wandelen (Kolossenzen 2:6). 

De verdiensten van Christus 

Gemeenschap met God moet gezocht worden door Christus’ kracht en verdiensten (Johannes 
14:6). 

- Eerst is verzoening nodig, voordat vijanden samen kunnen wandelen (2 Korinthe 5:19). 

- Overeenstemming in genegenheden is ook nodig (Psalm 139:21 en 22). 

- Één en hetzelfde voornemen en doel is nodig, en niets tegen God. 

- Deze vaste vriendschap wordt bevestigd door een verbond, dat niet gemakkelijk verbroken 
wordt. 

De leer van Christus 

De wandel richt zich naar de leer van Christus. Deze wordt verkondigd uit Zijn Woord (Galaten 
6:16), door Zijn getrouwe knechten. Christus is het Voorbeeld van al onze wandeling, hoewel Hij 
vele wegen gegaan is waarin wij Hem niet kunnen en mogen volgen: als waarachtig God en onze 
Zaligmaker. Maar wél in gehoorzaamheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid en liefde (1 Johannes 
2:6). 

De 8e eigenschap der godzaligheid: oefening in een onergerlijk geweten. 

Het geweten of de consciëntie is de springader van alle goede en kwade betrachtingen (Spreuken 
4:23). Als het geweten goed is zal de ware godzaligheid in het leven hoe langer hoe meer doorbre-
ken. De ware godzaligen stellen hierin hun roem (2 Korinthe 1:12). 

De consciëntie 

Een medewetenschap 

Het Griekse kernwoord συνείδησις /suneidēsis /‘hart’, is in het Latijn conscientia, wat in gebrekkig 

Nederlands consciëntie of geweten is. Consciëntie en kennis gaan altijd samen; voor de mensen is 
dit kennis van burgerlijke wetten en voor de ware Christen kennis van Gods wil: Zijn Woord. 
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Consciëntie is een mede-kennis, met God, met onszelf, met anderen en met de zaak; zij beproeft 
alle dingen en behoudt het goede: zij legt alles in de weegschaal van het heiligdom (1 Thessaloni-
cenzen 5:21). 

Een edele en Goddelijke kracht 

Veel verschillende beschrijvingen en boeken zijn er die de consciëntie trachten weer te geven.  
Deze kracht van het verstand oordeelt en bedenkt wat goed of slecht is. Het is een edele werking 
der ziel die als een oog zichzelf zeer nauwkeurig beziet.  

De consciëntie openbaart zich in de gehele ziel: verstand, wil en geheugen. De Joden en Grieken 
spreken daarom over het hart of de ziel (1 Koningen 2:44). De consciëntie is: in het verstand de 
rechter, in het geheugen de getuige en in de wil de scherprechter. De consciëntie heeft grote kracht, zowel 
om te troosten en op te richten (2 Korinthe 1:12), als om te kwellen en te pijnigen (Markus 9:44). 

Een goede consciëntie 

Gods Woord spreekt niet over een goed geloof, goede liefde of goede bekering: dat zijn deugden 
die goed zijn. Maar niemand is zo verdorven dat hij zou leven zonder consciëntie. Weinigen hebben 
echter een goede consciëntie, die aanwijst wat de mens doen of laten moet. De consciëntie is de 
grootste officier in de hemel en staat in Gods plaats (1 Johannes 3:20 en 21). De goedheid van de 
consciëntie kent verscheidene soorten. 

Een gereinigde consciëntie 

- Van onwetendheid, anders is zij blind als een Nicodemus (2 Petrus 1:9). 

- Van dwaling, anders zal ze alles in de kerk omverwerpen zoals een Saulus. 

- Van dodigheid, om God te kunnen dienen (Hebreeën 9:14). Deze reiniging kan slechts door 
het Woord, het bloed en de Geest van Christus, waarvan Gods Geest het voornaamste werk 
moet doen. 

Een bevredigde (vrijgemaakte) consciëntie 

- Van de zonde-heerschappij; wanneer de ziel slaapt, d.w.z.: in vrede is met de zonde, de duivel en 
de hel, is zij in oorlog met God (Lukas 11:21). 

- Van het geweld van satan; hoewel deze minder schadelijk is dan de heerschappij der zonde 
(Romeinen 16:20). 

- Van Gods ongunst; deze vrede kan de wereld niet geven (Filippenzen 4:7). 

Een gelovige consciëntie 

De consciëntie is de ring, het geloof het kostelijk juweel dat de ring versiert. 

Een oprechte consciëntie 

Een mens met zo’n consciëntie is beter dan hij schijnt te zijn en zal steeds zijn koers vasthouden 
(Hebreeën 13:18). 

Een scherp onderscheidende consciëntie 

Een goede consciëntie is vervuld met geestelijk licht: met ogen van voren, van achteren en van binnen 
(Openbaring 4:6 en 8). 

Een welbespraakte consciëntie 

Zij antwoordt en vraagt op de juiste wijze (1 Petrus 3:21).  

Het Griekse kernwoord ἐπερώτημα /eperōtēma /kan zowel ‘vraag’ als ‘antwoord’ betekenen 

(zie ook Kanttekening 53 van 1 Petrus 3). 

- Ze is bereidwillig om te spreken, te zien en te horen (1 Petrus 3:15 en 16), met name in 
gevaarlijke tijden. 

- Ze is bereidwillig om te vragen (Lukas 3:10). 

Een eerlijke consciëntie 

Het Griekse kernwoord καλῶς /kalōs /‘eerlijk’, duidt hierop (Hebreeën 13:18).  

Een eerlijke wandel van buiten geeft te kennen dat er een goede consciëntie van binnen is: godza-
ligheid en eerbaarheid mogen niet gescheiden worden (1 Timotheüs 2:2).  

Een gewetensvol man zal eerder schade willen lijden dan zijn naaste verongelijken (Psalm 15:4). 
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Een tere consciëntie 

De wereld noemt deze gesteldheid: simpelheid, betweterij, kieskeurigheid en angstvalligheid, maar het is het 
gebroken hart dat afgeschrikt wordt door Gods oordelen over de zonde (Psalm 51:19). De ware 
teerheid  van de consciëntie maakt de mens wakker. 

- Zij ijvert voor Gods eer en stelt voor Hem zelfs zijn leven in de waagschaal (Jeremia 1:18 en 
19). 

- Zij heeft teerheid t.o.v. andere mensen: godzaligen zal zij niet willen ergeren, zwakken niet 
willen ontmoedigen en het welvaren van goddelozen beogen (2 Timotheüs 2:25 en 26). 

- Zij is teer t.o.v. zichzelf, door na één zonde zich geen rust te geven voor en aleer de bekering 
vernieuwd is en vrede met God en mensen gemaakt is (Psalm 6:7). 

Daar tegenover staan de volgende afwijkingen. 

- Een verrotte teerheid van het gemoed is een hardigheid van het hart (Jesaja 30:10). 

- Een al te nauwgezette consciëntie m.b.t. zaken waarover de Heilige Schrift niets zegt, moeten 
we aan de kant zetten (1 Korinthe 10:25). 

- Te snel geneigd om allerlei raad te volgen, is een gebrek (2 Kronieken 13:7). 

- Een zwakke en ziekelijke consciëntie begrijpt niet voldoende wat geoorloofd en ongeoor-
loofd is (Romeinen 14:14); zij zijn als een schichtig paard: terstond verlegen of een ander 
veroordelen die niet van zijn gevoelen is (1 Korinthe 10:29). 

- Een droevige, zondige teerheid van een consciëntie weigert vertroost te worden; ziet geen 
hoop op verlossing. 

Een sterke consciëntie 

Een tere consciëntie, die geen zonde verdraagt, moet ook sterk zijn om het allerzwaarste kruis 
lijdzaam te verdragen (1 Petrus 2:19). Dit betekent niet dat het prijzenswaardig is: 

- zichzelf te pijnigen als de Baäls priesters of de monniken (Jesaja 1:12), 

- zich moedwillig in gevaar te begeven (1 Petrus 4:15 en 16), 

- te lijden als een kwaaddoener, 

- niet te willen lijden om een goede consciëntie en daardoor inwendig vreeslijk te lijden als een 
Judas. 

Het lijden met een goede consciëntie: 

- wordt gevonden bij een weldoener (1 Petrus 2:15), 

- is lijden om de gerechtigheid door valse beschuldiging (Mattheüs 5:11), 

- is om de Naam van Christus: niet het lijden, maar de zaak maakt de martelaar (Galaten 6:17), 

- is lijden als voor Gods ogen (1 Petrus 2:19). 

Een consciëntie met liefde 

De liefde van een goede consciëntie is tweeërlei. 

- In uiterlijke en burgerlijke liefde (Lukas 6:27 en 28). 

- In geestelijke en kerkelijke liefde of toegenegenheid jegens de kerk en de waarheid Gods.  

Een onergerlijke consciëntie 

De woorden ἀπρόσκοπον συνείδησιν /aproskopon suneidēsin /uit Handelingen 24:16, hebben 

twee betekenissen: iemand die geen ergernis geeft, óf iemand die zich niet zomaar ergert, waarvan de eerste 
het meest gebruikt wordt (1 Korinthe 10:32). 

Zij denkt geen kwaad, ook niet t.o.v. de tegenwoordige, boze wereld. Ze is gauw met zichzelf 
ontevreden maar bereidwillig zwakheden bij anderen met de mantel der liefde te bedekken. Zij zal 
alles trachten te vermijden wat iemand (terecht) enige ergernis kan geven. Zowel bij God (1 Johan-
nes 5:18), als bij de mensen.  

De mensen, zijn zij die ‘buiten’ zijn (1 Petrus 2:12), én de godzaligen (Mattheüs 18:6) bij wie men 
vermijdt:  

- een steen des aanstoots te leggen, 

- onnodig te redetwisten, 
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- terstond te veroordelen (Romeinen 14:10), 

- zijn zin of oordeel door te drijven (Romeinen 15:1), 

- onze vrijheid te misbruiken (1 Korinthe 8:9 en 10), 

- ongevoelig te zijn, dat anderen zich aan ons ergeren (1 Korinthe 10:32 en 33). 

De oefening van een goede consciëntie 

Tot bevordering van de ware godzaligheid beveelt Paulus oefening aan (1 Timotheüs 4:7). 

Een persoonlijke plicht 

De Wet Gods wordt dan bezien als een volmaakte spiegel, terwijl het licht van het Evangelie de 
gruwelijkheid van de zonde aanwijst. De vierschaar van de eigen consciëntie is in de boezem ge-
spannen en drijft uit naar Christus om vergeving (Klaagliederen 3:39 en 40).  

- Het is moeilijk. 

- Het is onaangenaam voor het vlees (Maleachi 1:13). 

- Het is dikwijls gemengd met bijgeloof en geveinsdheid. 

- Het wordt gehinderd door satans bedriegerijen. 

- Het ervaart onbekwaamheid onder zware verzoekingen en verlatingen, maar godzaligen doen 
het gaarne. 

- De praktikale kennis van de ziel is onderscheiden van de bespiegelende kennis, die zichzelf 
niet kan bezien. 

- De consciëntie leert hem wat goed is op zich én in hem. 

- Hij kan zichzelf het best beoordelen (1 Korinthe 2:11). 

- Het bevordert de ware bekering en verootmoediging des harten. 

- Het gaat pas goed, als de mens met zichzelf bezig is; de reformatie zal altijd beginnen in het 
eigen hart. 

Overeenkomstig de Wet des Heeren 

Gewetensvolle Christenen oefenen zich hierin (Handelingen 24:16) en trachten hun gehele leven 
te conformeren aan al de geboden (1 Thessalonicenzen 3:13). 

Besturing van de hartstochten en bewegingen van de ziel.  

Het verstand is de meester, die de dienstknechten (genegenheden), binnen de perken moet houden, 
zoals paarden die getoomd moet worden om ze te leiden.  

De godzaligen volgen daarom de volgende regels. 

Richten op de juiste voorwerpen 

Dat wil zeggen: liefhebben wat zij moeten liefhebben, haten wat zij moeten haten en vrezen wat zij 
moeten vrezen (Kolossenzen 3:1).  

Als de genegenheden van de mensen verkeerd gericht worden, dan is het daarmee als met de lede-
maten die uit het lid zijn. 

Matigen en beheersen 

Over de zonde bedroeven zij zich het meest en in geestelijke zaken vermaken zij zich meer dan in 
aardse goederen. De genegenheden zijn de vlammen van de ziel, welke wanneer die uit de orde 
breken, als vuur uit het dak slaan.  

Te grote droefheid, te grote vreugde of te oplopende toorn maken de ziel onrustig en verhinderen 
de genegenheden tot hemelse dingen. 

Bedwingen en gebieden 

Zij die overwinnaars zijn geweest van de gehele wereld, zijn dikwijls slaven geweest van hun eigen 
genegenheden (Spreuken 16:32). Een oprecht godzalige maakt zijn hart los van deze wereld (1 
Korinthe 29 tot 31). Hoe zwakker de vaten, hoe sterker hun hartstochten en bewegingen zijn. 

Zuiveren van vleselijke vermengingen 

Zij hebben iemand lief omdat deze God vreest (1 Petrus 1:22). Hun ijver is zonder gemoedsaan-
doening, hun toorn zonder wraak, hun droefheid zonder misnoegen, hun blijdschap zonder zon-
dige dwaasheid en hun vrees zonder wanhoop. 

p. 360 

p. 366 

p. 368 

p. 371 



23 

 

Schikken naar Gods Woord 

Zij beven voor het Woord Gods (Jesaja 66:2). Zij schikken zich naar dat God de Heere het van 
hen eist in de wegen van Zijn voorzienigheid, door Hem tot hun vrees, hoop en blijdschap te 
maken. 

Mengen van hartstochten tot onderlinge vertroosting 

In tijden van zwarigheid weten zij hun vrees met hoop te mengen, om niet te wanhopen. Hoe 
toornig zij op iemand mogen zijn (vanwege zijn fouten), zij zullen nog altijd enig medelijden met 
hem hebben. Wat de Prediker zei over personen, is ook waar voor onze genegenheden (Prediker 
4:9 tot 12). 

Veranderen van natuurlijke in hemelse bewegingen 

Stromen van droefheid, vermaak en verwachtingen over tijdelijke dingen, zullen hen wijzen op de 
juiste koers van het geestelijke kanaal, om zo te zoeken wat boven is (Filippenzen 3:20). 

Laten wortelen van goede genegenheden 

Zij trachten deze op te wekken door ijverige gebeden tot God, het horen en lezen van Zijn woord 
en heilige overdenkingen (Psalm 27:3 en 4). 

Onderscheiden van genegenheden tot bepaalde oogmerken 

Ten opzichte van hun voorwerpen 

Iets dat in hun ogen goed is, hebben zij lief: 

- als dit tegenwoordig is, kunnen zij zich er ook in verblijden (Jeremia 15:16), 

- als het niet tegenwoordig is, dan begeren zij dat (Psalm 42:2); met lijdzaamheid, soms met 
vrees en in extreme gevallen met toorn, als er hinderpalen zijn, die het verwachte goed, tegen 
alle recht, verhinderen (Exodus 11:8), 

- als dit een bepaalde autoriteit over hen heeft, zullen zij vrees tonen (Éfeze 6:5). 

Als het voorwerp van hun genegenheden kwaad is, zullen zij dit haten (Romeinen 7:15): 

- als het tegenwoordig is, zullen zij zich meteen bedroeven (Psalm 38:4 en 5), 

- als het toekomstig is, dan zullen zij er voor beven en er over ontsteld zijn (Deuteronomium 
9:19). 

Ten opzichte van hun wortels 

De wortels van de genegenheden zijn vooral liefde en haat.  

- Begeerte of verlangen is liefde in beweging.  

- Vermaak is liefde in rust.  

- Vrees is liefhebbend respect van de geliefde zaak.  

- Hoop is liefde in verwachting.  

- IJver is liefde die brandt.  

Het vermoeden van een bepaald kwaad wekt haat en afkeer tot zo’n zaak.  

Deze beide wortels kunnen groeien tot vreugde en droefheid. 

Ten opzichte van de werkingen in hun ziel 

De genegenheden zijn als een door God geplante wijnberg waarvan de vruchten de werken zijn, 
die nauwgezet ingezet worden. 

- De liefde stuurt als kapitein andere genegenheden aan. 

- De blijdschap maakt als olie de raderen van de ziel gaande en levendig om een vermaak te 
vinden in de wegen des Heeren. 

- De begeerten zullen als bijen gestadig uitvliegen om de ziel van nodige voorraad te voorzien 
(Jesaja 26:8 en 9). 

- De hoop is als een anker der ziel om staande te blijven (Hebreeën 6:19), en als een helm om 
te beschermen tegen vrees, droefheid en wanhoop (1 Thessalonicenzen 5:8). 

- De vrees is als een toom om voor de zonde te behoeden. 

- De toorn beschermt als een zwaard de andere bewegingen van het hart: liefde, begeerte, 
vermaak en hoop. Zij wordt ingezet tegen eigen boezemzonden zonder te zondigen! 
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- De haat richt zich inzonderheid tegen het kwaad van de zonde (Romeinen 12:9). 

- Het medelijden maakt gevoelig voor ellenden van anderen, om hen weldadigheid te bewijzen. 

- De droefheid is als een opening waardoor een vat lucht krijgt en het kwade vocht van stin-
kende verdorvenheid wegvloeit om onze zielen te reinigen. 

- De vrees voor het kwaad waarschuwt voor naderend verderf (Spreuken 22:3). 

- De moed is als de Geest in de raderen om kracht te geven in de worsteling met zwarigheden 
(Ezechiël 1:20). 

- De ijver geeft als een vurige kool geestelijke warmte aan de ziel in de strijd tegen verdorven-
heden en het doen van goede werken. 

Toetsen en onderzoeken 

Door nauwkeurig te letten op de gesteldheid van hun genegenheden of zij oprecht of vals, goed of 
kwalijk zijn, ten einde nader tot hun God, Christus en de hemel geleid te worden. 

Gedachten regelen naar Gods Woord. 

Oefening om de gedachten met Gods Wet overeen te doen komen, is een gewetenszaak voor god-
zalige zielen. 

Onderscheiden en oordelen van de gedachten 

Het verdorven hart is als een geopend graf dat een stank van onreine gedachten opwerpt (Markus 
7:21), waardoor er een lust tot het kwade is. 

Zondige, kwade gedachten 

De Wet Gods, die geestelijk is en daarom het gemoed verbindt aan tong en hand, verbiedt elk 
zondig kwaad. 

Tegen God en mensen: 

- atheïstische gedachten (Psalm 14:1), 

- godslasterlijke gedachten (Psalm 50:21), 

- afgodische gedachten (Romeinen 1:21), 

- goddeloze gedachten (Psalm 10:11), die leiden tot zorgeloze, wantrouwende, spottende en 
ongeduldige gedachten. 

Jegens zichzelf: 

- hovaardige gedachten, 

- eigenzinnige gedachten (Zefanja 2:15), 

- gierige gedachten (Jeremia 22:17), 

- goddeloze gedachten (Spreuken 6:18). 

Gedachten besmet door onze verdorvenheid 

Wereldse gedachten (Kolossenzen 3:2), die de dingen die boven zijn, doen vergeten (Lukas 10:41). 

IJdele gedachten, die de kostelijke tijd ongebruikt voorbij laten gaan: 

- omzwevende gedachten; een list van satan, die hindert in de allerheiligste oefeningen, 

- gefantaseerde gedachten, waardoor luchtkastelen gebouwd worden en zichzelf wellusten wor-

den wijsgemaakt; de Zaligmaker noemt dit ἀφροσύνη /aphrosunē / ‘onverstand’ (Markus 

7:21 en 22), 

- ijdele gedachten over zichzelf ( 1 Korinthe 3:18), 

- gedachten over de ijdelheden van de wereld, als: mode, pracht, zotternijen en vermakelijkheden. 

Ontroerende gedachten kunnen het gemoed tot een onstuimige zee maken (Daniël 5:5 en 6) en 
soms zeer hard drukken, zoals zwaarmoedige gedachten (door innerlijke ontregeling), maar ook 
droevige gedachten door: 

- zondebesef (Psalm 38:5), 

- geestelijke verlating (Psalm 30:8), 

- vrees voor Gods toorn (Psalm 88:15 tot 17), 

- een sterke verzoeking van de duivel: tot godslastering of zelfdoding, wat soms als een be-
proeving tot Gods kinderen komt (2 Korinthe 12:7).  
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Goede gedachten 

Deze bewegingen komen voort uit een geheiligd hart. De Heilige Geest is hier de voornaamste 
Auteur van (2 Korinthe 3:5). Ze zijn een merkteken van de geestelijke wasdom in de genade (Psalm 
139:17). Gedachten van het goede heeft Paulus samengevat in Filippenzen 4:8. 

Gedachten ten goede zijn tot verbetering van ootmoed, heiligheid, oprechtheid, gehoorzaamheid, 
lijdzaamheid, geduld, getrouwheid en vruchtbaarheid. 

Gedachten tegen het kwade 

Deze strekken ertoe om iedereen zijn recht en het zijne aan te brengen: Gode wat Gods en de 
mens wat van de mens is (Spreuken 12:5). De godzaligen zullen hiertegen maatregelen nemen. 

Tegen kwade en zondige gedachten 

Deze “oudste zonen” worden verfoeid omdat zij de oorsprong zijn van vele zondige verdorven-
heden, ze worden verworpen om alle lichtvaardige en onkuise gedachten uit te sluiten (Job 31:1) 
en ze worden beweend en men is er bekommerd over. 

Tegen wereldse gedachten 

Er worden grenzen aan gesteld, zodat ze niet heel hun hart wegstelen (Romeinen 8:6), of hun 
gedachten in angstige, hart kwetsende bekommering veranderen (Mattheüs 6:25 en 26), en zij zullen 
geestelijk gemaakt worden, zoals de Zaligmaker dit deed in Zijn gelijkenissen: als een hemelse des-
tilleerkunst die de godzalige steeds meer doet denken aan zijn reis naar het hemels Kanaän. Ge-
noegens in de wereld als: schoonheid, muziek, spijs en drank doen de ziel soms bedenken de ge-
meenschap met een Drie-enig God. 

Tegen ijdele gedachten 

Jeremia klaagde hierover (Jeremia 4:14). 

Tegen ongeruste gedachten 

God alleen kan vrede schenken: als het gemoed in Hem rust (Psalm 116:7). Toepassing van Gods 
beloften aan de ziel wordt dan als troost ervaren.  

- Zonden benodigen het dierbaar bloed van Christus (Jesaja 61:3). 

- Verlatingen of verbergingen Gods doen vasthouden aan Zijn beloften (Jesaja 49:15 en 16).  

- Droefheid over Gods toorn of ongenade zoekt vertroosting in beloften (Klaagliederen 3:31 
tot 33). 

- Het ontstellen van de ziel door satans verleidingen en verzoekingen, wekt verootmoediging 
en wordt bestreden naar de vermaning van de apostel (Hebreeën 3:12). 

- Zwaarmoedigheid (de triomfwagen van de duivel), wordt graag ingeruild voor de raad van een 
ander, om daarmee Gods genade te versterken. 

Ook wat goede gedachten aangaat. 

Deze zullen goede vruchten (woorden en werken) voortbrengen en worden welkom geheten! Zij zullen 
hen zelfs bij nacht bezighouden (Psalm 63:7), en met hen spreken (Spreuken 6:22).  

Rangschikken van de gedachten 

De vele gedachten (Filippenzen 4:8), worden steeds gericht op één en hetzelfde onderwerp om er 
des te beter vrucht uit te trekken. 

Goede dingen 

- Over God: Zijn wezen, Zijn namen, Zijn eigenschappen en deugden (Psalm 139:17), en in 
het bijzonder over Christus en Zijn verdienste. 

- Over hemelse genade: wedergeboorte en heerlijkmaking. 

Dingen die goed zijn om te bedenken 

Dingen waarop bitterheden en enge plagen zullen volgen (Prediker 7:25). 

Wachthouden over de gedachten 

Het is onmogelijk om kwade gedachten buiten te sluiten en goede gedachten te bewaren binnen 
ons gemoed. 

- Godzaligen beginnen de dag met gedachten van God (Psalm 139:18). Een (houten) vat be-
houdt lang de smaak van het vocht dat het eerst erin gedaan werd: zo ook het gemoed!  
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- Zij hebben altijd voorwerpen van het eeuwig goed van hun ziel bij de hand, want het gemoed 
heeft vele (kwade, wereldse) vrijers! 

- Aardse, kwade gedachten die hen overvallen, zullen ze trachten te verwisselen met hemelse, 
ernstige gedachten. 

De vreze Gods weerhoudt de gedachten van ongerechtigheid 

Niet één gedachte kunnen zij voor God verbergen (Psalm 139:2). 

Godzaligen hinken niet op twee gedachten 

Iemand die verdeeld is in zijn gedachten (Jacobus 1:8), is naar het Grieks een ἀνὴρ δίψυχος /anēr 

dipsuchos / ‘dubbelhartig (twee-zielig) man’.  

De Zaligmaker vermaande Zijn toehoorders zo ernstig: zweef niet hierheen en daarheen, nl. met 
uw zorgen en gedachten (Lukas 12:29; zie ook Kanttekening 29 bij wankelmoedig). 

Schikken van de gedachten naar staat en gelegenheid 

- Onderzoeken van het eigen hart. Dit in de wetenschap van Romeinen 14:12, en nadenkend 
over bekering (Openbaring 2:5). 

- Nederig de zegeningen overdenken. Dit naar Genesis 32:10, en tevens milddadigheid beden-
ken (Jesaja 32:8). Maar ook vol zijn van lijdzaamheid en tevredenheid in de gedachten als de 
Heere in een lage staat brengt (Psalm 119:75). 

Inprenten van goede gedachten over een Drie-enig God 

Goede gedachten over Gods majesteit, Christus’ vriendelijkheid en de troost door de Heilige Geest 
ontsteken de goede bewegingen van de ziel. 

In praktijk brengen van goede gedachten 

Vast besloten voornemens (op het ziekbed, onder het lezen van Gods Woord of als het hart slaat 
vanwege bepaalde zonden), zijn beloften aan God en verplichten ons tot volvoering ervan. 

Onderzoeken en beproeven van gedachten 

Zijn het wel de eigen gedachten (goed of kwaad) van de godzalige? Als kwade gedachten van buiten 
worden ingeworpen en ons hart er geen vermaak in heeft, maar ze haat, dan hoeven wij ze niet 
voor eigen gedachten te houden, noch ons daarover te ontstellen. Dit in tegenstelling van de boze 
gedachten van de goddeloze (Mattheüs 15:19).  

Bepaalde ingeworpen goede gedachten (hetzij door vriend of vijand), die ontvangen en aangeno-
men worden, mogen de godzaligen wel voor hun eigen gedachten houden. Daarentegen, als die 
niet in het hart blijven, maar daardoor heengaan als water door een zeef, en het niet beter of heiliger 
maken, dan zijn het onze eigen gedachten niet, maar gedachten der ijdelheid. 

De gewetenszaak om niet met de tong te zondigen.  

Nazianus zegt: Deel de zonden van de mensen in 2 delen en die van de tong zullen daar de helft van zijn. (Jakobus 
3:2, 6 en 8). Godzaligen letten daarom zeer nauwgezet op de besturing van hun tong (Psalm 39:2). 
Zij bidden daarom naar Psalm 141:3, in de wetenschap van Mattheüs 12:36. 

Overdenken alvorens te spreken 

De tong van de wijzen is in hun hart, maar het hart van de dwazen ligt op hun tong. Godzalige 
zielen zullen zich niet haasten om te spreken (Jakobus 1:19). 

Voorzichtig tijdens het spreken 

Woorden uit een goede oorsprong 

- Gemoedsbewegingen (hartstochten) verblinden het verstand en misleiden de tong;  
denk aan Mozes (Psalm 106:33), Job (Job 3:2 en 3) en Jona (Jona 4:9). 

- Liefde spreekt/denkt geen kwaad (1 Korinthe 13:5) en doet de lippen druipen van honig-
zeem.  

- De vreze Gods houdt hart en tong onder haar gezag en zal al onze woorden heilig maken. 

Woorden van enkel waarheid en goedheid 

- Godzaligen maken een gewetenszaak van hun woorden en trachten zo enigermate gelijk aan 
hun Zaligmaker te worden (1 Petrus 2:22). 
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- Godzalige zielen weten zich verplicht door Gods Wet om met de tong de ere Gods en het 
goede van de naaste te bevorderen, hetgeen hen voorzichtig maakt in het spreken. Zij hebben 
de Bijbel in huis, in hun handen, in hun hart, ja, in hun mond (Psalm 37:30 en 31). Daarom staan ze 
ernaar dat hun woorden heilzaam en profijtelijk mogen zijn; ijdele praatjes betamen hun 
geenszins (Spreuken 30:8). 

Veraangenamen en versterken van woorden met genade 

Wat het zout is voor de spijze, dat geeft de genade aan de woorden van onze lippen (Lukas 4:22). 

- Door te letten op alle omstandigheden van tijd, plaats en personen trachten ware godzaligen 
zo te spreken dat hun woorden en redenen aangenaam en recht mogen zijn. 

- Brevitas grata ‘de kortheid is aangenaam’, ofwel: vele zaken in weinig woorden vatten is een 
bewijs van wijsheid (Prediker 5:1 en 6). Degenen die te open van mond zijn, zijn al te leeg van binnen 
en verdorven van hart. 

- Gepaste zachtmoedigheid kan de onverzoenlijkste mens overreden (Spreuken 15:1), want 
hard tegen hard doet zelden goed (Spreuken 18:6). 

- De ware godzaligen laten een buitengewone zedigheid in hun redenen zien, inzonderheid als 
zij over rebus pudendis ‘schaamachtige zaken’ moeten spreken, zoals ook de Heilige Geest 
spreekt in bijv. Genesis 4:1. Bij spreken over fouten van anderen, wordt kiesheid betracht en 
over eigen deugden zijn ze terughoudend, zoals Paulus, die spreekt over zichzelf als over een 
ander mens (2 Korinthe 12:2). 

- Over God en mensen wordt met gepaste eerbied gesproken zoals Johannes deed  
(Markus 1:7). In het O.T. en het N.T. worden ware heiligen en leraars heren en vaders genoemd, 
zonder hen in zaken van de leer van het geloof bepaalde macht toe te kennen (Mattheüs 23:8 
tot 10). 

- Voor de deur van hun lippen wordt wacht gehouden om niet te zondigen met de tong.  
Als alle door Christenen gesproken woorden tijdens maaltijden en soortgelijke bijeenkom-
sten zouden worden opgeschreven, wat zouden er dan niet al vreemde boeken gevonden 
worden. 

- Woordhouden is een gewetenszaak voor oprechte Christenen (2 Korinthe 1:17 tot 19). 

Spreken ter rechter tijd 

Zwijgen op het juiste moment 

- Als God met de tuchtroede komt (Psalm 39:10). 

- Als mensen godzalige zielen verongelijken, verdragen zij veel met stilzwijgen (Spreuken 26:4). 

- In boze en gevaarvolle tijden kan iemand die zijn tong bewaart, zijn leven behouden (Micha 
7:4 en 5). 

- Bij toornigheid is het beter te zwijgen. 

- Tegenover ouderen en wijzen zullen godzaligen zwijgen wanneer deze spreken. 

- Als wij over gebreken gestraft worden, is het een geschikte tijd om te kunnen zwijgen (Titus 
2:9). 

- Over zaken die ons niet aangaan of ons onbekend zijn, is het veel beter te zwijgen. Op zijn 
tijd kunnen zwijgen is een bewijs van wijsheid (Spreuken 17:28), en wie niet weet wanneer hij 
zwijgen moet, weet niet hoe hij spreken moet. 

Weten te spreken op de juiste tijd 

- Als men daartoe door God of mensen geroepen wordt (1 Petrus 3:15). 

- Als God hier genadige vrijmoedigheid toe geeft (Éfeze 6:19). 

- Bij de gelegenheid tot Gods eer en des mensen welzijn: in leren, bestraffen en vertroosten, 
maar ook helpen en verlossen van vervolgden. 

- Als er een gewillig gehoor is (Spreuken 25:11). 

- Spreken met inachtneming van het gepaste doel en Gods eer beogend (1 Korinthe 10:31) en 
het goede van de naaste (Éfeze 4:29). 
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De tong Gode bevelen om deze te besturen 

- God is het Die het slot van onze mond in Zijn hand heeft en opent of sluit naar Zijn welge-
vallen: Ezechiël, Daniël, Zacharias. 

- God bestuurt de tong en leert te spreken (Jeremia 1:9). Hij laat dikwijls spreken wat Hém 
behaagt, zoals bij Bileam. Hij geeft te spreken in boze tijden (Mattheüs 10:19 en 20). 

- God kan alleen de tong bewaren en de boze geesten buiten sluiten, waarom de godzaligen 
met David bidden zoals in Psalm 141:3. 

- God moet ook de onreinheid van onze tong wegnemen (Zefanja 3:9). 

- God kan tong en woorden (ook van eenvoudige mensen) bekrachtigen (Handelingen 2:1 tot 
3). 

Bewenen van de gebreken van de tong 

De tong kan gemakkelijker overtreden dan de hand, daar zij niet zo gauw moe wordt van het spre-
ken als de hand van het wreken. 

Woorden en werken zullen overeenkomen 

Godzaligen zullen het beeld van hun hemelse Vader laten zien (Jesaja 46:11). De oprechte burger 
van Sion stemt in met Psalm 15:4. 

Daden overeenkomstig Gods Woord. 

De ware godzaligheid is overeenkomstig de bekende regel van de heilige David uit Psalm 34:15. 

Nalaten van alles dat niet overeenkomt met Gods Wet 

- Zulke zielen zullen nauwgezet zorgen om niet weggerukt te worden door de algemene zon-
den van de tijd waarin zij leven (Romeinen 12:2). 

- De ware Christen zal het allermeest waken tegen zijn delecta delicata ‘zijn beminnelijkste zon-
den’ of boezemzonden waarin hij veel profijt en zonderling vermaak kan vinden, zoals Simson, 
Herodes, de dronkaard, en anderen; dat noemt onze Zaligmaker: zijn rechteroog uitsteken, 
zijn rechterhand afhouwen (Mattheüs 5:29 en 30). 

- Ook als zij alleen zijn in hun binnenkamer, zullen zij zich ervoor hoeden om te zondigen 
(Genesis 39:9). 

- Er zijn geen zonden gering in hun ogen, maar zelfs van ijdele woorden, gedachten, bewegin-
gen of een lichtvaardig gelaat maken zij een gewetenszaak. Er gaan veel meer mensen naar 
de hel die van kleine zonden geen gewetenszaak maken, dan zij die als atheïsten, openbare 
godslasteraars en wereldse mensen sterven of die tegen de Heilige Geest zondigen. 

- Zij wachten zich zorgvuldig voor hetgeen iemand ten kwade zou willen duiden (1 Thessalo-
nicenzen 5:22), 

- Zij schuwen al de aanleidingen en gelegenheden van de zonde. Zij weten dat het kwaad ge-
zelschap velen ten verderve leidt, dat wie met pek omgaat, daarmee besmet wordt (Mattheüs 26:41). 

- Met standvastige dapperheid trachten zij al de ingeworpen verzoekingen tegen te staan (Ja-
kobus 4:7). 

Nauwgezet doen van het goede 

God de Heere wil niet alleen dat het kwade nagelaten wordt, maar ook dat het goede betracht 
wordt (Jakobus 1:27). Al staan zij geplant in de hof des Heeren, zij willen geen wilde wijnstok (Jesaja 
5:4), geen uitgeledigde wijnstok (Hosea 10:1), maar ook geen onvruchtbare wijnstok (Mattheüs 7:19) 
zijn. Het is zeker en gewis dat degene die geen goed doet, kwaad doet. (Filippenzen 4:8). 

60. TOEPASSING VAN KENMERKEN EN KRACHT VAN DE GODZALIGHEID 
Christelijke huisvaders en huismoeders en alle huisgenoten worden opgewekt en geprikkeld om de 
kracht der godzaligheid te laten zien, in ’t bijzonder omdat er ten aanzien van deze zaak veel bedrog 
voorkomt én de kracht ervan meer en meer in verval is gekomen. Ach, hoe zullen wij dit verant-
woorden! 

Bevordering van de kracht der godzaligheid op de juiste manier. 

- Christen zijn is in naam én in daad. Een geheiligde ziel toont de kracht van het geestelijk 
leven. 
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- De weg der gerechtigheid is zeer eng. Alleen door de kracht der godzaligheid wordt geweld 
gedaan op het koninkrijk der hemelen en zal men niet snel terugwijken voor de stenen des 
aanstoots van de duivel, de wereld en het eigen vlees (2 Korinthe 6:8). 

- Heiligmaking is de geestelijke kracht van de godzaligheid. Als wij God ons hart niet geven, 
zal niets Hem aangenaam zijn. Wanneer het hart niet tot de dienst van God geneigd is, wordt 
men spoedig moe en zal men er zeer gemakkelijk mee ophouden. 

- De kracht der godzaligheid geeft troost en een geruste consciëntie (een verzekering van de 
staat der genade) en veel vrijmoedigheid bij God (2 Petrus 1:10 en 11). 

Verval van de kracht der godzaligheid is groot onder ons.  

In de ware zin godzalig zijn, wordt tot een brandmerk gerekend bij de wereld. De zogenaamde 
Christenen kennen de ijver van de godzaligheid, inzonderheid als die maar een weinig opvalt; echter 
betonen zij in de praktijk ze niet goed te verdragen en hiervan ware vijanden te zijn. 

Weinig kennis van God 

Niet alleen het blinde pausdom neemt het volk de Bijbel uit handen, maar het is boven alles droevig 
dat gereformeerde Christenen zo onwetend zijn onder het licht van het Evangelie! Hierdoor ont-
staat alle wereldsheid en goddeloosheid. In dit leven straft God dit met gevangenis, verwoesting en 
verderving; na dit leven zal hen dit buiten de hemel sluiten (Psalm 95:10 en 11). Ware zaligmakende 
kennis van God en Christus onderscheidt Goddelijke verborgenheden (1 Korinthe 2:15), onder-
scheidt goed en kwaad (Hebreeën 5:14), legt het hart gevangen tot gehoorzaamheid aan de waarheid 
en is vruchtbaar in liefde en goede werken. 

Gebrek aan ware godsdienstigheid 

Augustinus klaagde: Er is dienst genoeg in de wereld, maar zij wordt teveel besteed aan een verkeerde meester. 
Men is traag in het horen van Gods Woord, gebruik van de sacramenten en nalatig in de heiliging 
van de sabbat. 

Dienen van andere meesters 

Paulus waarschuwde hiertegen (1 Korinthe 7:23). Velen veranderen hun religie met de tijd, als zij 
kunnen zien dat het met voordeel en luister van hun gezin overeen kan komen. Hieronder valt de 

eigenwillige godsdienst (naar het Griekse woord αὐτοδουλεία /autodouleia /) en de eigen afgodendienst 

of werelddienst (naar het Griekse woord  αὐτολατρεία /autolatreia /). Augustinus bad daarom: 

Heere, geef me niet over aan mezelf.  

Het is heel wat anders een zondaar te zijn dan een dienstknecht van de zonde. Velen zijn vrijwillig 
verkocht om kwaad te doen, zoals Achab, Herodus, Judas en dronkaards of vloekers. Maar er zijn 
er ook teveel in Christelijke gezinnen die hinken op 2 gedachten: die belijdenis doen van de ware 
religie en tot de oren verdronken liggen in de wereld. 

Geen dienst in waarheid 

God heeft wel veel dienstknechten, maar weinig dienst in waarheid. 

- Velen naderen tot God met de mond, maar hun hart is verre van Hem (Jesaja 29:13). Het 
getal van degenen die Hem dienen met een volkomen hart (1 Kronieken 28:9) is zeer klein. 
Velen dienen de Heere met voorwaarden, dat zij hun staat en hun eer (naar de wereld), kun-
nen behouden, ja laten hun religie bij de drempel van de kerk en als zij alleen of bij hun 
vrienden zijn, zijn zij terstond alle godsdienstigheid vergeten. Zij lopen gevaar met de Lao-
dicenzen uitgespuwd te worden. Wij beleven een afvallige eeuw: vele sterren zien we afvallen 
(Klaagliederen 4:8). Waar is de heilige bekommering van de ziel, de geestelijke jaloezie om 
de oprechtheid van zijn eigen hart te verdenken? 

- Er is weinig vermaak in de godsdienstige oefeningen en ware plichten der godzaligheid. Het 
minste wat tegen de borst stuit, doet velen stilstaan in de dienst des Heeren, waardoor ze 
geneigd zijn met de goddelozen te spreken (Jeremia 44:18). Waar is bij velen dat naarstig hart 
om gaarne en dikwijls de dienst van Christus te betrachten? Velen hebben nauwelijks de tijd 
om zelfs op de sabbat eenmaal ter kerk te komen. Een vrijwillige ziel is er voortdurend be-
kommerd over dat zij te weinig tijd besteedt in de dienst van haar God en teveel aan de 
beslommeringen van de wereld. 
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Geen ware rechtvaardigheid 

Hoe klein is het geslacht van de ware godzaligen die tevens rechtvaardigen zijn (Jesaja 59:14 en 15). 

Geen wandel naar Gods wet 

Slechts weinigen wandelen als rechtvaardigen onberispelijk in al de geboden en rechten des Heeren. 
Velen offeren Hem maar een onvolmaakte offerande omdat ze niet naar alle, maar alleen naar 
sommige geboden van God trachten te leven, waardoor hun religie niets anders is dan hypocrisie 
en geveinsdheid. 

Geen wijsheid en voorzichtigheid 

Weinigen tonen wijsheid en voorzichtigheid in de Christelijke wandel. Het Woord des Heeren 
noemt goddelozen dikwijls een dwaas of zot en godzaligen wijs (Jeremia 4:22).Velen stellen zich 
geen goed doel voor ogen en dwalen als onwijzen af van de wegen om daartoe te geraken. 

Geen nauwgezetheid 

Nauwgezette mensen kan deze eeuw niet verdragen. Men koopt de tijd niet uit en geeft er niet eens 
acht op hoe men voor God de Heere nadert en Zijn godsdienst vervult. Ware godzaligen wandelen 
nauwgezet en trachten in alles onberispelijk God te behagen naar het voorschrift van de wet des 
Heeren. 

Geen vermaak in heilige wandel 

Het merendeel van de mensen vindt er weinig lust en vermaak in om voor hun God te wandelen. 
Paulus schrijft dit in Filippenzen 3:18 en 19. Salvianus noemt hen Christiani sine Christo ‘Christenen 
zonder Christus’. 

Geen reine consciëntie 

Veel mensen zijn wijs, maar hun consciëntie deugt niet. De wijzen naar de wereld zijn bekwame 

werkmeesters van de duivel, zoals uitgedrukt door het Griekse woord δαίμων /daimōn /‘listige’. 

Kennis zonder een goede consciëntie kan niemand goed doen, hoewel het een geloofsartikel is bij 
de wereldse mensen, dat wie al te nauwgezet wil zijn, als een bedelaar moet sterven! 

Veel bedrog in de consciëntie 

- Velen hebben slechts een natuurlijke consciëntie die niet gereinigd is door de Heilige Geest 
en het bloed van Christus (Handelingen 15:9). 

- Veler consciënties zijn onwetend net als blinde mensen die niet zien wat ze eten en zij die 
van hoererij geen zonde maken. Zij laten het meestal op hun goede mening aankomen, dat 
zij in alle religies zullen kunnen zalig worden en dat een: ‘Heere, zijt mij genadig’ aan het 
einde van hun leven alles nog wel goed zal kunnen maken. 

- Veler consciënties zijn dwalende. Als zij voor een tijd wat succes en voorspoed hebben, laten 
zij zich erop voorstaan dat hun zaak goed en dus ook Gods zaak is. Maar men moet zich 
houden aan de Schrift (Prediker 9:2). Paulus dwaalde eerder ook (Handelingen 26:9 en 10). 

- Velen bedriegen zich als hun consciëntie soms wat verontrust was, maar Kaïn, Achab, Judas 
en Simon de tovenaar kenden ook benauwdheden. Men moet zich echter meer ontzetten 
over de zonde dan over de ellenden die drukken (Psalm 51:3). Beten van een benauwde 
consciëntie voelen (door vuiligheden van de consciëntie), is heilzaam. Benardus zei Mordear 
ne moriar  ‘Laat ik liever gebeten worde, opdat ik niet sterve’. Onder dergelijke verschrikkingen 
(de krachtige hand Gods) moet de ziel zich vernederen en zich niet begeven tot uiterlijke 
middelen als: op reis gaan, uitwendig vermaak zoeken of zich met Saul aan de muziek geven. 

- Veler consciëntie is verkeerd, hoewel ze gerust zijn. Deze mensen leggen zich echter geen 
enkele rem op tegen een of andere zonde die zijzelf in hun gemoed moeten veroordelen 
(Romeinen 1:32). 

- Er zijn er met slapende consciënties: door lichtvaardig Gods Naam in de mond te nemen of 
zich niet te bekreunen over een leugen om bestwil. Het is als bij de goddeloze Joden, die 
door het geluid van hun trommels ervoor zorgden dat zij het geschrei van hun kinderen, die 
zij levend aan de afgod Moloch offerden, niet konden horen: deze gerustheid is niet beter 
dan de slaap van een krankzinnig mens. 
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- Er zijn er velen met een geveinsde consciëntie: mensen, die van kleine misdaden een gewetens-
zaak schijnen te maken en toch grote zonden lichtvaardig bedrijven (Mattheüs 23:23 en Jesaja 
66:3). 

- Velen hebben een losse en ruime consciëntie. Voor de zogenaamde vrijheid van consciëntie laat 
men alles toe, ook de grootste misstappen, zelfs uitoefening van het afgodisch pausdom, 
zoals voorzegd is (Micha 4:5). Zo’n vrijheid is enkel slavernij (Galaten 5:13). 

- Er zijn veel verharde consciënties. Deze leven zonder bekommering, gerust in de zonde. Pau-
lus wijst erop hoe deze mensen naar de hel wandelen (Éfeze 4:17 tot 19). 

Geen oefeningen van een goede consciëntie 

- Weinigen zijn met zichzelf bezig. Velen zijn meer geneigd de consciëntie van een ander te 
onderzoeken en bestraffingen van dienaren toe te passen op anderen. 

- Het is droevig dat men zich slechts met de gedaante van godzaligheid tevreden stelt, zonder 
dat de kracht ervan gezien wordt. 

- Verkeerde genegenheden, door: zichzelf te zoeken, onfatsoenlijk tegen anderen uit te vallen 
en zich voor zielsverderfelijke verzoekingen open te leggen. 

- Kwade gedachten (atheïstisch, godslasterlijk, afgodisch, goddeloos en onheilig) zijn geen aan-
leiding tot bekommernis. 

- Niet terdege wegen van woorden voordat men ze uitspreekt; zij zijn vaak vol hartstocht, 
nijdigheid, boosheid en bitterheid; wat zijn er niet veel onkuise tongen, vuile spotters en 
achterklappers. 

- Werken en leven laten het verval van de kracht der godzaligheid duidelijk zien.  

Velen menen dat alles goed is, als zij zich maar met onze eerste ouders kunnen verbergen tussen 
het geboomte van de hof. Al ziet ons geen mens, God ziet ons wel en al worden we niet voor de 
vierschaar van de wereld getrokken, wij moeten voor Gods rechterstoel verschijnen. 

Zoveel talenten der genade verplichten ons aan God, maar door werelds en goddeloos te blijven, 
zijn we ondankbaar jegens Hem. Onze Zaligmaker spreekt een wee uit over zulke mensen (Mat-
theüs 11:21 tot 24). 

Beweegredenen en opwekking tot de praktijk der godzaligheid. 

De ware godzaligen moeten zich van alle burgerlijke en geveinsde Christenen onderscheiden door 
deze goede eigenschappen in hun wandel te tonen en zich daartoe laten opwekken. 

Sta naar zaligmakende kennis van God 

Het is het zaad van alle zaligmakende genade (Johannes 17:3) 

Geloof en belijdenis kunnen niet gezond zijn zonder deze kennis en daar wordt vaak over geklaagd 
in Gods Woord, o.a. Nicodemus wordt hierover bestraft in Johannes 3:10. 

Deze kennis is uitnemend en profijtelijk 

- Ze is een zeer bijzondere gave van het genadeverbond (Jeremia 31:33 en 34). 

- Ze is een volmaakt versiersel van de wedergeboorte (Kolossenzen 3:10). 

- Ze is een merkteken van onze verkiezing en het zijn in de staat der genade (Lukas 10:21 en 
Spreuken 28:5). 

- Ze sterkt onze ziel en is geestelijk voedsel ten eeuwige leven. 

- Ze geeft, ook in zware tijden, vastigheid in de religie (Jesaja 33:6). 

- Ze is zoetigheid voor de ziel (Spreuken 24:13 en 14). 

- Ze geeft bijzondere troost, voordelen en de gunst des Heeren (Johannes 5:15).  

 Naarstig studeren tot goed gebruik is daarom niet tevergeefs (Spreuken 2:1 tot 5).  

 Toch moeten we niet al te nieuwsgierig zijn (Deuteronomium 29:29 en Spreuken 25:2).  

 Verzaak alle wereldse en duivelse wijsheid (1 Korinthe 3:18 tot 20).  

 Mijdt vleselijke en zondige begeerlijkheden.  

 Wandel in ootmoed (Spreuken 11:2).  

 Leer, hoor en overdenk de rijkdommen van Gods Woord (Romeinen 15:4).  

 Gebruik het gebed met ijver om door God geleerd te worden (Jakobus 1:5). 
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Sta naar de dienst van God 

Kennis van God én Zijn dienst mogen niet gescheiden worden. 

Een grote voortreffelijkheid 

Vele bijbelheiligen (Mozes, David, Paulus) achtten het hun hoogste roem een knecht Gods te zijn 
(1 Petrus 2:9). 

Een grote nuttigheid 

God slaat acht op elke dienst die een mens Hem aanbiedt (Job 1:8). Hij beloont zijn knechten meer 
dan de wereld doet (Hebreeën 11:6), en deze dienst eindigt in het eeuwige leven. Uiterlijk lijden 
behoort soms tot de dienst van God en kan een eer geacht worden (Filippenzen 1:29). God bewaart 
het loon van Zijn kinderen tot het einde van hun werk (Psalm 31:20). 

Een grote geestelijke vreugde 

We lezen dit o.a. van David, Hanna en de kamerling (Handelingen 8:39). Deze dienst is een voor-
beeld van de hemel (Psalm 16:11). De minste (verborgen) zonde is echter genoeg om voor een tijd 
de stralen van Gods gunst en het licht van Zijn aangezicht voor de godzaligen te verbergen. 

Gemakkelijkheid 

Als wij maar liefde tot God hebben, dan zal deze dienst geen last zijn (Johannes 5:3). Onder het 
helderder licht van het Evangelie zijn wij, nog méér dan degenen onder het Oude Testament, Gods 
schuldenaars geworden in de betrachting van onze godsdienstige oefeningen. Gods hartelijke wens 
lezen we in Deuteronomium 5:28 en 29. 

Enkele raadgevingen 

Geef de Heere een oprecht hart 

- Onze God haat alle geveinsdheid (Jesaja 1:11 tot 14), en in Mattheüs 23 spreekt onze Zalig-
maker wel tienmaal een wee uit over de geveinsden. 

- Oprechtheid is de hoogste volmaaktheid in dit leven. 

- Oprechtheid maakt bekwaam om God te dienen (Éfeze 6:14), en bindt als een gordel alle 
andere genaden aan het hart tot troost in de zwaarste beproevingen. 

- God heeft een vermaak in het oprechte hart (Psalm 51:8). Ook de allergrootste zwakheden 
zal de Heere vergeven, als het hart maar oprecht is. 

- Oprechtheid is een uitnemende deugd om te troosten, zelfs in het uur van de dood (Psalm 
37:37). Om zo’n hart te verkrijgen, dienen we de toevlucht te nemen tot de grote Schepper 
in het gebed (Psalm 51:12), ons dikwijls te toetsen aan Gods Woord: graag lezen en horen 
(Hebreeën 4:12), voortdurend te bedenken dat Gods alziend oog al onze gedachten, woorden 
en werken ziet (Psalm 44:22), en Christus’ gerechtigheid mee te brengen, als wij tot God 
willen naderen. 

Bernardus noemt Christus de allerbeste Chirurg om de geveinsdheid van ons hart te genezen Qui 
non ustione sed unctione curat : ‘Die niet met branden maar door zalving geneest’. 

Voeg er een gewillige ziel bij 

- God heeft ons eerst liefgehad (1 Johannes 4:19). Onze Zaligmaker heeft al ten achtste dage 
in Zijn besnijdenis om onzentwil Zijn dierbaar bloed gestort (Lukas 2:21). 

- God wil geen gedwongen soldaten in Zijn dienst hebben (2 Korinthe 9:7). 

- Gewillige arbeid is niet te zwaar en maakt niet moe (Nehemia 4:6). 

- Het gewillige volk van God (de bijbelheiligen) is een voorbeeld ter opwekking (Hebreeën 
12:1). 

De godzaligen zuchten dikwijls onder hun onwilligheid 

Zij dienen daarom: 

- voortdurend te zuchten in gebed tot God (Hooglied 1:4), om een hart dat Hem mag dienen 
in vrijwilligheid, 

- voortdurend de voeten te schoeien volgens Éfeze 6:15, en de Heere dikwijls te manen op 
Zijn beloften: de grond waarop onze voeten moeten staan, 
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- dikwijls de wonderlijke liefde van Christus te overdenken (Éfeze 3:19); het zal ons onwillig 
hart verlevendigen (Filippenzen 2:6 tot 8). Onze God eist alleen ons hart (Spreuken 23:26), 
maar Jezus gaf Zich geheel! 

- gedurig het genaderijke loon dat beloofd is, te overdenken en als vanaf de berg Nebo, onze 
gelukzalige staat (het gewenste Kanaän) van verre bezien. 

Sta ernaar te worden gerekend tot het geslacht der rechtvaardigen 

Zaken die opwekken om tot rechtvaardigen (: zij die de toegerekende gerechtigheid van Jezus 
Christus deelachtig zijn), gerekend te worden, zijn: 

- de gerechtigheid als een sieraad en borstwapen aan te doen; dit sterkt tegen alle onheiligheid 
des levens, 

- de gerechtigheid is grond van goed vertrouwen op de Heere (Psalm 112:6 en 7), 

- de gerechtigheid verzekert van onze vergeving der zonden (1 Johannes 3:7), 

- de weg der rechtvaardigen is vol troost en verkwikking (Psalm 33:1), zelfs temidden van een 
of ander kruis worden zij gezegend. 

Wandel in al de geboden des Heeren 

Wie maar één van Gods geboden overtreedt, overtreedt ze alle. 

- God verlangt allermeest naar de gehoorzaamheid van Zijn kinderen (Deuteronomium 5:29). 

- Gods oneindige majesteit eist algemene gehoorzaamheid van alle mensen (Deuteronomium 
12:32). 

- Elk gebod heeft gelijke autoriteit tot verplichting van onze ziel. 

- Alle geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12). 

- Rechtvaardige straf bij overtreding moet inbinden tot gehoorzaamheid (Galaten 3:10). 

- Gods algemene genade én loon moet opwekken tot gehoorzaam wandelen in Zijn wegen 
(Mattheüs 10:42). 

- Als goddelozen zo bereidwillig het vlees, de wereld en de duivel gehoorzamen, zullen wij dan 
in het onderhouden van Gods geboden de losse toom geven? Laat ons gehoorzame kinderen 
zijn zoals de Rechabieten (Jeremia 35:13 en 14). 

Het is noodzakelijk om wijs te wandelen 

Wat zijn er al geen verleidingen in de wereld en in de zonde! Wat een diepte van bedrog schuilt er 
nog in eigen hart. Tot aanbeveling van voorzichtige wijsheid kan daarom het volgende gezegd 
worden. 

- Wijsheid is een waar sieraad voor de ziel en verwekt achting (Spreuken 4:7 en 8). 

- Wijsheid is de ware oorsprong van alle ware godzaligheid (Mattheüs 7:24). 

- Wijsheid brengt de ziel nuttige vertroostingen aan (Spreuken 24:13 en 14). Laten wij eigen 
wijsheid leren verzaken en deze kostelijke schat van God begeren (Jakobus 1:5). 

Leer te wandelen met nauwlettende voorzichtigheid 

De noodzaak is hiervoor aangewezen; nu enkele beweegredenen en prikkels daartoe. 

- Het is Gods bevel (Éfeze 5:15), deze wereld niet gelijkvormig te worden en geen gemeen-
schap met de duisternis te hebben (2 Korinthe 6:17). 

- Overgeven aan de allerkleinste zonde en nalaten van de geringste plicht, veroorzaken een 
breuk met Gods Wet en scheiding tussen God en Zijn kind. 

- Wij moeten rekenschap geven van elke ijdele gedachte. 

- De duivel en de wereld leggen veel strikken op onze weg naar de hemel (1 Petrus 5:8), strik-
ken van slechte voorbeelden, verlokkingen van geldelijk voordeel of vermaak, maar ook van 
schande, smaadheid, bespottingen en vervolgingen, van vrees en verschrikking. De allerscha-
delijkste vijand is ons eigen verdorven vlees: zonder goedvinden daarvan zou geen van de 
andere vijanden ons ooit kunnen schaden! 

- Vele treffelijke belijders van het geloof hebben liever hun leven willen verliezen, dan in de 
geringste mate te overtreden. 
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- Kinderen der wereld zijn zeer nauwgezet wat betreft dit tijdelijk leven of hun lichamelijke 
welstand; maar Paulus waarschuwt ertegen in 1 Korinthe 9:25. 

- De volmaaktheid van het Christendom maakt van de allerkleinste zonden een gewetenszaak 
en is het fundament van alle zegen (Leviticus 26:2 tot 4). 

- Wij, die nu het licht hebben en leden van Christus zijn, kunnen het niet voor de Heere ver-
antwoorden om nog in de duisternis (lichtzinnig) te blijven wandelen (2 Petrus 3:11). 

Sta ernaar vermaak hebben om met God in Christus te wandelen 

Hiervoor is geleerd hoe op de weg der godzaligheid gewandeld moet worden.  

Nu enkele aansporingen daartoe (Hebreeën 13:7). 

- Het is een wandel onder bescherming van de hemel (Jesaja 4:5 en 6). 

- In deze wandel is geen gebrek (Psalm 34:11). 

- Deze wandel is zoet en vreugdevol (Lukas 24:32). 

- Dit is een heerlijke en eervolle wandel, uitnemender dan dat een koning met zijn onderdaan 
wandelt. 

- God de Heere schept er een welgevallen in (Hebreeën 11:5). 

- Het is de koninklijke weg tot de eeuwige gelukzaligheid: de dood is een ingang in het huis 
van de hemelse Vader (Filippenzen 1:23). Daar zullen wij nooit meer kunnen zondigen en 
droevig zijn.  

- Laten we de heilige zielen navolgen, waarvan wordt gesproken in Openbaring 3:4.  

Betracht de volgende middelen 

- Verlevendig het geestelijk leven der genade, anders zijn we nog dood en zonder enige bewe-
ging ten goede. 

- Onderzoek dagelijks de wegen waarheen gewandeld wordt, door strikken te mijden en koers 
te houden (Psalm 119:59). 

- Tracht dikwijls het verbond met God door het geloof te vernieuwen en gemeenschap en 
verzoening met God in Christus te zoeken (2 Korinthe 5:7). 

- Breng een geheiligde ziel en lichaam voor de heilige God (1 Petrus 1:15 en 16). 

- Wees afhankelijk van de hulp van de hemel (door het gebed). Augustinus zei: Da quod iubes 
et iube quod vis, et non frustra iubes ‘Geef wat Gij gebiedt en gebied wat Gij wilt, en Gij zult niet 
tevergeefs gebieden’. 

Sta naar de roem van een goede consciëntie 

Het oefenen in een goede consciëntie bevordert de godzaligheid (Handelingen 24:16). 

Bewaar een goede consciëntie 

- Een ondeugdelijke consciëntie brengt schade en afval dat steeds toeneemt (Romeinen 1:26, 
28 en 29). Vrijmoedige belijders worden welhaast atheïsten als zij hun consciëntie niet onbe-
vlekt laten (Titus 1:15 en 16). Een gewonde consciëntie is als wonden die van binnen in het 
lichaam bloeden: deze zijn het gevaarlijkst. In zo’n hart kan er geen rust zijn (Jesaja 57:20 en 
21). Nero kon nooit meer rustig slapen nadat hij zijn moeder Agrippina gedood had. De 
folteringen van een schuldige consciëntie zijn een voorburcht van de hel! 

- In een goede consciëntie openbaart zich een uitnemendheid, die alle andere goederen ver 
overtreft en een absolute noodzakelijkheid is voor een waar Christen. Deze wonderlijke 
kracht versterkt de ziel zoals bij de heilige martelaren (Psalm 112:7). De goede consciëntie 
treedt de dood met vreugde tegemoet, daar deze hem in het bezit van de erfenis gaat stellen 
(1 Korinthe 15:55 tot 57). Zij gaat ook gepaard met een onuitsprekelijke vreugde (Romeinen 
14:17). 

Gebruik de middelen tot een goede consciëntie 

De goede consciëntie en de duivel staan in onwrikbare vijandschap met elkaar. Om deze roem te 
behouden, is voortdurend oefening nodig (Handelingen 24:16).  

Het Griekse woord ἀσκῶ /askō /‘oefening’, betekent hier: naarstig, met alle verstand, als in een strijd.  
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Deze oefening bestaat erin: 

- Door te zien op Jezus en Zijn dood, opdat onze consciëntie besprengd (gereinigd) mag wor-
den met Zijn dierbaar bloed. 

- Door te staan naar de getuigenis van de Heilige Geest (Romeinen 8:16). Want dat getuigt van 
leven, licht, reinheid, vrede, genade en troost: een goede consciëntie. 

- Door dagelijks onze bekering te vernieuwen en onze zonden overboord te werpen met Jona, 
zodat de baren der zee stil worden en de ziel vrede ervaart. 

- Door nauwgezet acht te geven op wat God in Zijn Woord van ons eist (Psalm 119:133). Als 
Adam niet gezondigd had, zouden wij geen andere regel nodig gehad hebben dan onze con-
sciëntie. Maar nu heeft God de Heere ons een wet voorgeschreven die wij (onze consciënties) 
moeten volgen. 

- Door goed te letten op wat God en Zijn Geest tot ons hart spreekt tijdens de verkondiging 
of het lezen van Zijn Woord én in Zijn kastijdingen. 

- Door nauwkeurig te luisteren naar de stem van onze consciëntie (de boezemprediker), omdat 
anderen dat niet altijd kunnen of durven. Het kan een stem van berisping en beschuldiging, 
maar ook van verontschuldiging zijn (Psalm 42:6). Laat de consciëntie altijd vrijuit spreken, 
want zij is Gods officier en onze allerbeste vriend, die rechtuit zegt waar het op staat. Laten 
wij horen wanneer de consciëntie spreekt, opdat God ons mag horen wanneer wij tot Hem 
spreken! 

- Door als in Gods tegenwoordigheid en voor Zijn ogen te wandelen, hetgeen Paulus’ roem 
was (Handelingen 23:1). 

- Door geen verkeerd gezelschap te kiezen (Psalm 1:1). Als wij met de godzaligen omgaan, 
zullen wij ook in hun paden wandelen. 

- Door vijand te zijn van wereldsgezindheid, want deze kanker eet uit de ingewanden van de 
consciëntie. Het is een wortel van alle kwaad als de mensen rijk willen worden: denk aan 
Bileam, Gehazi en Judas (Lukas 21:34). 

- Door de zekerste weg te kiezen in twijfelachtige zaken, ons voor de zonden te wachten en 
niet te redetwisten of dit of dat geoorloofd is zoals toneel, dansen, dobbelspelen, lichtvaardig 
sieraad in kleding, etc. (Filippenzen 4:8). 

- Door dikwijls in het gebed (een goede vriend van de consciëntie) tot de Heere te naderen en zo de 
engel des Heeren met Zijn tweesnijdend vlammend zwaard voor de deur van onze consci-
entie de wacht laten houden. 

Oefen in het behouden van een goede consciëntie. 

Door dagelijks zelfonderzoek 

- Met alle vermogens van de ziel: verstand, geheugen, wil en genegenheden (1 Thessalonicen-
zen 5:21). 

- Met alle geschonken gaven (talenten) van geleerdheid, welsprekendheid, rijkdommen en eer. 

- Met al onze uitwendige handelingen (Mattheüs 5:16). 

- Met al de godsdienstige plichten: horen van Gods Woord, gebruik van de sacramenten en 
bidden. Zoek daartoe hulp bij God de Heere, aan de hand van Zijn Woord én bij eerlijke 
vrienden en leraars die niet vleien met woorden (Prediker 12:11). Ook uitspraken van be-
schuldigers, zelfonderzoek en vergelijking met heiligen zal onvolmaaktheden openleggen.  

- Overdenk Gods heiligheid en spreek met de ziel, naar het spreekwoord: Γνῶθι σεαυτὁν 

/Gnōthi seauton /‘Ken uzelf’: zift uzelf voordat de satan dit doet (Lukas 22:31). 

Door het gehele leven in te richten naar de Wet des Heeren 

Richt de genegenheden naar Gods Woord 

- Een gezond gemoed zal een goed oordeel kunnen geven en kent zijn plicht en werkingen 
van zijn zielsvermogens. Het gemoed is als het oog, dat ziet voor het hele lichaam: het staat 
voor de gehele ziel. Zij heeft kennis, maar ook een licht en gezicht bij zich om al de ver-
mogens van de ziel te leiden naar hun werkingen (Mattheüs 6:23). De genegenheden zijn de voeten 
van de ziel om ons naar God en het goede te leiden; het gemoed is de leidsman om ons de weg te wijzen. 
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- Onze wil moet in waarheid geheiligd zijn; zij is de opperste gebieder over alle krachten van 
de ziel en de zitplaats van onze genegenheden. Als deze wortel heilig is, dan zijn ook de 
takken heilig (1 Thessalonicenzen 4:3). 

- Een geheiligd verstand en rede moet nauwlettend wacht houden over onze vleselijke gene-
genheden en bewegingen, zodat deze nooit over ons heersen (1 Korinthe 6:12). Door hier 
acht op te geven, zouden Achan, Achab, David en anderen niet tot hun zondige daad ver-
vallen zijn. De Zaligmaker leert het in Mattheüs 5:27 en 28. 

Enkele beweegredenen 

Een goede schat des harten brengt goede dingen voort (Mattheüs 12:35).  

Diensten met goede bewegingen van de ziel zijn Gode welgevallig; denk aan Abrahams bereidwil-
ligheid om Izak te offeren en Davids genegenheid de Heere een huis te bouwen.  

De genegenheden van de ziel zijn de wortel van onze godsdienst én de gemeenschap die daarin 
met God gevonden wordt. Het gebruik van de ceremoniën bij de heilige sacramenten ontsteken de 
heilige genegenheden in de ziel. 

Goede genegenheden (liefde, blijdschap, verlangen, hoop) maken ons leven gelukkig en tot een 
hemel, maar een ongeregelde hartstocht veroorzaakt smart en verlies van eer, middelen, vrienden, 
ja eigen leven. Te grote liefde voor schepselen kan ze maken tot roeden, denk aan Absalom en 
Hofni en Pinehas. De genade zal anderzijds genegenheden niet geheel wegnemen, maar matigen.  

De beste heiligen laten zwakheden in hun genegenheden zien (Mozes, Job, David, Abraham, Pe-
trus, Elia, Jozef); daarom moeten we zorgdragen ze te ordenen en in toom te houden. 

De genegenheden zijn de leibanden van de ziel, die onze God vastgrijpt, als Hij de mens op Zijn 
weg wil leiden en tot Zich bekeren wil. Wil de duivel iemand tot zonde brengen, dan zal hij eerst 
hun genegenheden proberen te betoveren om zo des te gemakkelijker hun verstand te verderven. 
Wij moeten daarom ons verstand terdege wantrouwen bij dingen waar onze genegenheden hevig 
bij betrokken zijn en God vurig bidden om een nieuw hart opdat Christus een gestalte in ons krijge 
(Galaten 4:19). 

Richt de gedachten naar Gods Woord 

- Voorzien van kennis van God, Christus en onszelf is noodzakelijk om goede gedachten voort 
te brengen. 

- Nodig is het levend houden van de genegenheden van onze ziel tot God én het goede, want 
zij verwekken goede gedachten: mensen denken naar dat zij hartstochtelijk zijn, hetzij ten 
goede of ten kwade. 

- Voortdurend moet men zich inspannen om verdorvenheden en boze lusten te doden (Ro-
meinen 3:11 en 14). Tot welke zonde (hoogmoed, gierigheid, onkuisheid, boosheid, zwaar-
moedigheid) iemand het meest geneigd is, zullen zijn gedachten weldra gaan. Laten wij 
daarom God bidden om vernieuwing van ons gemoed (Éfeze 4:23). Als wij geen gewetens-
zaak maken van wat wij denken, dan zullen onze ogen terstond vol overspel zijn (Job 31:1). 
De oprechte durft zelfs zijn gedachten voor de Goddelijke vierschaar laten onderzoeken 
(Psalm 139:23 en 24). 

- Nauwgezet wachthouden over onze zielen is nodig, daar alleen God onze gedachten kent en 
alleen Zijn genade ze terecht kan brengen en heiligen. 

- God neemt de gedachten en het voornemen van Zijn kinderen voor de daad aan; neem 
daarom gewillig acht op de gedachten (1 Samuël 16:7). 

- Ordenen van de gedachten naar Gods Woord bewaart voor overtreding van Zijn Wet. 

- Gedachten zijn tolvrij t.o.v. mensen (zij kunnen er geen wetten tegen maken), maar niet t.o.v. 
God!  
(Ezechiël 11:5). Verlaten van onze zondige gedachten is het begin van de ware bekering (Je-
saja 55:7). 

Richt de tong naar het voorschrift van Gods Woord 

- De wijsheid om de tong te besturen is hoognodig voor het openen van de mond én om deze 
te leren sluiten (Spreuken 10:19). Deze moet van God afgebeden worden en moeten we leren 
uit Zijn Woord, waar in de Spreuken van Salomo overvloedig over gesproken wordt. 
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- Gegrond op Gods genade moeten we trachten in ons spreken vastberaden te zijn, om niet 
gemakkelijk te overtreden (Psalm 39:2). 

- De genade versterkt het hart (Hebreeën 13:19) en daar het hart de meester is van de tong, 
zal een goed hart een goede discipel (de tong) maken. Wanorde van het hart leidt tot dwalin-
gen van de tong: toorn, bitterheid, dwaasheid, bedrog, onkuisheid en onbeschoftheid.  
Paraeus zei: Besturing van de tong is moeilijker dan het aller moeilijkste, waarom ook Jakobus zeer 
treffende vergelijkingen gebruikt om deze waarheid te bevestigen, hetgeen zowel ten kwade 
als ten goede kan worden verklaard.  

Een zuivere religie en godsdienst openbaren zich in een zuivere lip en spraak, maar de zonden van 
de mond worden een strik voor de ziel (Spreuken 12:13). Het is noodzakelijk de tong (als dodelijk 
instrument) goed in te tomen, opdat we onszelf en ook anderen daar niet mee kwetsen of doden!  
Daarentegen kan met een goed bestuurde tong veel goeds teweeggebracht worden (Romeinen 
10:10) en ontvangen gaven en genaden tot nut van onze naaste bekend worden gemaakt (Psalm 
66:16).  
Ook heeft de Heere dit lid dikwijls wonderlijk gezegend tot onderwijzing en bekering van anderen 
(Romeinen 10:17). De mens moet eerst horen, zien, ruiken, proeven en voelen, eer hij spreekt (1 
Johannes 1:1 tot 3). 

Richt het gehele leven in overeenkomstig Gods Woord 

- Hoe groter de wetgever, hoe zwaarder de overtreding (Jesaja 45:9). 

- Als de zonde de oorsprong is van al het kwaad, verdriet en ellenden in en na dit leven, wie 
zou dan vermaak kunnen scheppen in hetgeen hem zoveel kwaad kan berokkenen? 

- Het is goed dat wij geen kwaad gedaan hebben, maar het is kwaad, als we geen goed gedaan 
hebben. Daarom heeft de Zaligmaker Zijn bloed voor ons gestort (Titus 2:14). God de Vader 
wordt hierdoor verheerlijkt (Johannes 15:8) en het is een krachtig middel om onze naaste 
huisgenoten te winnen (1 Petrus 3:1 en 2). Wat is toch onze kennis, als die niet met de praktijk 
van de deugd vergezeld gaat? Laat dan onze tong zwijgen, en het leven spreken, zegt een oude leraar 
(Galaten 5:22). Laten we het ook tijdig doen.  

Augustinus zei Nimis sero Te amavi Domine ‘Heere, ik heb U te laat liefgehad’.  

Het valt te vrezen dat, als wij in de godzaligheid niet meer vorderen, de watergolven van de ver-
drukking, die zich zo gevaarlijk opdoen, de gehele Christenwereld dreigen te overstelpen.  

  

p. 616 

p. 606 

p. 623 
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