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

Het smalle pad van de godzaligheid, deel 3, 2015, ISBN: 978-90-77530-21-4. 

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


 

 

In dit document zijn de essenties uit deel 3 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 3 behandelt ds. Wittewrongel achtereenvolgens tien deugden van de eerste Tafel van Gods wet en twee 
deugden van de tweede Tafel. Die tien van de eerste Tafel zijn: het zaligmakend geloof, de hoop op God, de liefde 
tot God en de Heere Jezus Christus, de vreze Gods, de ootmoed voor God, de verloochening van onszelf, de 
lijdzaamheid, de blijdschap in God, de dankbaarheid tot God en de hemelse gezindheid. Van de tweede Tafel 
komen in dit deel alleen de Christelijke getrouwheid en de liefde jegens allen en tot de broeders aan de orde. Met 
deze deugden behoren alle vaders en moeders versierd te zijn, opdat in heel hun handel en wandel de kracht van 
de ware godzaligheid moge uitblinken en in het bijzonder ook onder hun kinderen moge bevorderd en voortgezet 
worden. Bij de behandeling van deze deugden houdt ds. Wittewrongel steeds de praktijk in het oog.  

 

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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61. DE CHRISTELIJKE DEUGDEN, DIE WARE GODSDIENST TONEN 
De hierna beschreven deugden, die de wandel behoren te versieren, dienen tot een Ethica Christiana 
of Christelijke zedenkunst. 

Het woord deugd 

Het Griekse ἀρετή ἀπό τοῦ αἱρεῖσθαι /aretē apo tou haireisthai/ betekent: ‘met rijp overleg 

een of andere uitnemende zaak verkiezen’. In geestelijke zaken worden deugd en sterkte als één en 
hetzelfde opgevat, bijvoorbeeld in Psalm 84:8, van kracht tot kracht of van deugd tot deugd.  

De ware deugd is werkzaam en krachtig in hetgeen op zichzelf mogelijk is om alle moeilijkheden 
te overwinnen. 

De zaak van de deugd 

Vele filosofen en scholastieke leraren hebben hier verschillende verhandelingen over uiteengezet. 

Verdelingen van de deugd 

Het pausdom onderscheidt: natuurlijke deugden (door geboorte), verkregen deugden (door oefening) en 
bovennatuurlijke deugden (ingestort door de Geest).  

De eerste twee kunnen echter de naam van deugd niet dragen, hetgeen de heidense Plato reeds 
heeft kunnen zien. 

Beschrijving van de deugd 

De deugd is een genadegift van onze God, waardoor het gemoed en in het bijzonder de wil van een waar Christen 
door de Heilige Geest zo krachtig bewerkt wordt, dat hij daardoor een bekwaamheid ontvangt om het goede te 
doen en naar de regel van de Goddelijke wet welbehaaglijk voor God te leven. 

- alleen de Geest van Christus kan onze verdorven natuur vernieuwen, wat een genadegift is 
(Galaten 5:22), 

- hierdoor wordt de wil krachtig bewerkt en geheiligd, wat een ware vernieuwing en wederge-
boorte is, 

- de mens ontvangt daardoor een bekwaamheid om God welbehaaglijk te leven en vindt daarin 
zijn vermaak (Spreuken 21:15). 

Zij die de ware deugd betrachten, hebben de volgende kenmerken. 

- Zij zijn in Christus en door Hem Gode aangenaam (Johannes 15:4 en 5). 

- Zij dienen de enige ware God oprecht en gewillig: 

 in ware kennis, naar Zijn Woord, 

 in ongeveinsde liefde jegens God en de naaste (Romeinen 13:10), 

 vergezeld met het geloof (Hebreeën 11:6), 

 in gehoorzaamheid tot God (2 Korinthe 8:10 en 11), 

 nederigheid erbij gevoegd is een versiersel dat alle andere deugden aangenaam maakt. 

- Het voornaamste doel is: de eer van God naar Mattheüs 5:16 . 

Augustinus zegt: Non actionibus sed finibus ‘niet door de werkingen, maar door de bedoelingen die 
men daarin voorheeft’. Door eigen bedoelingen zouden uitnemende werkingen en deugden slechts 
geveinsdheid zijn (Mattheüs 6:2). 

De voornaamste deugden der godzaligheid. 

Van de vele verdelingen die men in de filosofische scholen onderscheidt, bevalt ons het onder-
scheid naar de bedoelingen die mensen ermee op het oog hebben. 

Deugden die op het allerhoogste doel betrekking hebben (: theologische deugden), zijn: 

- geloof dat ziet op God:  de hoogste Waarheid   summa veritas 

- hoop die wacht op God:  de overvloeiende Milddadigheid summa largitas 

- liefde die God aankleeft:  de hoogste Goedheid   summa bonitas 

Deugden die op een lager doel zien maar dienen om tot het allerhoogste te komen, zijn: 

- verstand (waarheid) circa verum 

- wil (goede)   circa bonum 

Deel 3 

p. 19 - 48 

p. 32 

p. 23 
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Deugden van de 1e Tafel 

De hoofdstukken 62 t/m 71 bespreken een tiental bijzondere deugden die op God zien en de ware 
grond van godsdienstigheid en godzaligheid moet zijn. 

Deugden van Christelijke zeden 

De hoofdstukken 72 t/m 85 bespreken een veertiental deugden, waarvan de beoefening de godza-
lige wandel toont, voor en onder de mensen. Er zijn helaas maar al te weinig liefhebbers van de 
deugd, hoewel het een onwaardeerbare schat en het enige sieraad van een Christen is. De weg tot 
de ware deugd is echter heel moeilijk. 

Gebruik ijverig de middelen 

- met diep besef van eigen onbekwaamheid, 

- door ernaar te staan om in Christus de ontbrekende genade te vinden, 

- door gaarne te “wonen” waar de genaderegen valt, 

- door de aard van de deugd naarstig te onderzoeken, 

- door de deugd sterk te beminnen, 

- door ons te wachten voor ondeugd (Spreuken 4:14 en 15), 

- door vurig God te bidden om de ware deugd in ons te werken (Psalm 84:12) 

Neem de volgende beweegredenen ter harte 

- als een heiden schoonheid in de deugd ziet, hoeveel te meer een Christen, 

- dikwijls worden we hiertoe opgewekt in Gods Woord (Filippenzen 4:8  en 1 Timotheüs 4:7), 

- het is de gebaande weg tot de eeuwige heerlijkheid (1 Petrus 2:9); hoewel de werken van de 
deugd niet kunnen rechtvaardigen, geldt anderzijds dat ontbreken van vruchten, de vloek be-
tekent  (Mattheüs 3:10 en 12), 

- het is tot verheerlijking van Gods Naam (Johannes 15:8), 

- het toont de oprechtheid en het leven van ons geloof (Jakobus 2:17 en 26); geloof en deugd 
zijn de twee benen van de Christen om de weg des levens te bewandelen, 

- het missen van alle Christelijke deugden, geeft ergernis en is een vervloekte geveinsdheid; van 
toepassing is wat gezegd wordt van degene die in steenachtige plaatsen bezaaid werd (Mattheüs 
13:20 en 21), 

- het maakt geschikt anderen te stichten; Chrysostomus zegt: ‘het zijn onweerlegbare demon-
straties om zelfs heidenen te bekeren’, 

- God kroont de deugdzame wandel van Zijn kinderen (Mattheüs 26:13). 

Christelijke huisvaders en huismoeders: wij dragen de naam van Christen, laten we dan ook de daad 
hebben en zonder opspraak en ergernis te geven een waar deugdzaam en godzalig leven leiden 
(Spreuken 12:8). Als het hart in waarheid godzalig en inwendig geheiligd is, zal het leven ook heilig 
en deugdzaam zijn. Anders zal de praktijk van de godzaligen gesmaad worden: 

- door een hooghartige veroordeling; echter kennen zij de harten niet en er zijn nog Nathanaëls 
(Johannes 1:48), 

- door het haten van de schijnheiligheid in de Christelijke huisgezinnen. 

Volgt het goede na en probeer uzelf te versieren met hetgeen schijnheiligen ontbreekt; haat grotere 
zondaars nog meer, anders is het een teken dat u de godzaligheid en heiligheid haat. 

Wat doet het ertoe of degenen die toch geen rechters zullen zijn, ons veroordelen (Psalm 119:51)?  

Het is niet altijd een zegen als alle mensen wel van ons zouden spreken (Lukas 6:26). Laten we de 
deugd beminnen, want er is geen geestelijk leven in onze ziel, als die niet met de deugd versierd is 
(1 Petrus 1:15). 

62. GELOOF EN VERTROUWEN OP GOD 
Het geloof is de worteldeugd waaruit al de oprechte gehoorzaamheid aan de eerste tafel der Wet 
moet vloeien (Romeinen 10:14). Het is het grootste rad dat alle andere raderen in de beoefening 
van onze godsdienst laat rondgaan.  

p. 34 

p. 38 

p. 43 

Deel 3 

p. 49 - 124 
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De naam. 

Het Latijnse woord fides ‘geloof’ heeft deze naam, omdat wat gesproken is, geschiedt; het wordt 
geloofd op het fundament van de waarheid.  

Het Hebreeuwse kernwoord ֱאמּוָנה /emûnâ/ ‘waarheid’ heeft als oorsprong het woordje amen. 

Het Griekse kernwoord πίστις /pistis/ betekent ‘zekerheid’. 

De betekenis. 

Er zijn 3 soorten toestemming van voorgehouden zaken. 

Kennis 

Dit is de scientia of ἐπίσταμαι /epistamai/ ‘verstandelijke wetenschap’ welke zonder twijfel wordt 

toegestemd, zoals dat de zon licht is en vuur heet.       

Mening 

Dit is de opinio of δόξα ἡ ἀπόλῆψις /doxa ē apolēpsis/ ‘onvolmaakte kennis’ welke niet met 

zekerheid kan worden vastgesteld: het kan zús of zó uitvallen. 

Geloof 

Dit is dus de fides of pistis welke gegrond is op de autoriteit en het getuigenis van anderen (: zijn 
wijsheid en vertrouwen), ook al schijnt het op zichzelf gering en onwaarschijnlijk te zijn. Daaren-
tegen heeft deze zo’n waarheid en goedheid in zich, dat die ons ten hoogste raakt zodat erkenning 
met vertrouwen vergezeld gaat fides en fiducia : geloof en vertrouwen. 

Geloof in de Heilige Schrift. 

Oneigenlijk bedoelde betekenissen 

Deze worden hierna genoemd maar niet verder betrokken in ons overleg. 

- Het geloof als voorwerp of de gehele leer van het geloof is vervat in het woord Gods (1 Ti-
motheüs 4:1), en wordt ook in die zin in de Twaalf Artikelen genoemd. 

- Soms is het de openbare belijdenis van het geloof zoals van de Christenen in Rome (Romeinen 
1:8). 

- Soms betekent het getrouwheid (Romeinen 3:3). 

Eigenlijk bedoelde betekenissen 

De Heilige Schrift spreekt over verschillende trappen en soorten van geloof, als instemming aan 
de waarheid en goedheid van de daarin geopenbaarde dingen. 

Algemeen geloof. 

- Het minder algemeen geloof van de wonderen (fides miraculorum) door Christus meegedeeld in 
de tijd van de apostelen (Markus 16:17 en 18). 

- Het meer algemeen geloof: historisch- en tijdgeloof: 

 fides historica is kennis en toestemmen dat Gods Woord waar is, echter zonder dat de troost 
en zoetheid ervan in het hart wordt omhelsd (Jakobus 2:19); er is geen geestelijk leven bij 
zo’n geloof en als het niet verder gaat, kan het onze ziel niet behouden; 

 fides fictes temporaria is een geveinsd geloof met enig oppervlakkig vertrouwen (Lukas 8:13): 
het is een geblankette godzaligheid. 

Geloof dat bepaalde personen toebehoort.  

Dit geloof der uitverkorenen Gods (Titus 1:1) is een zaligmakend en rechtvaardigmakend geloof, 
wat als juweel nader wordt verklaard. 

Beschrijving van deze deugd 

Het zaligmakend geloof is een bijzondere gift van God, waardoor het hart van de mens zo bewerkt wordt, dat 
hij, verlicht in zijn verstand, met een zekere grondige kennis van Goddelijke zaken, die hem in de Heilige 
Schrift en samengevat in de Twaalf Artikelen van Algemeen Christelijk Geloof worden geopenbaard, de waar-
heid van het gehele woord van God en in ’t bijzonder van de evangelische beloften der genade, die in Christus ja 
en amen zijn, zo toestemt, aanneemt en omhelst dat hij met een vast vertrouwen op de Heere zo zeker op de 
waarheid ervan kan rusten, alsof hij deze reeds mocht genieten. 

p. 52 

p. 55 
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- Het is een χαρίσματα /charismata/ ‘genadegift’ Gods en geen ἐξεἰς /exeis/ ‘hebbelijkheid’ 

(habitus), die door ijver van het verstand wordt verkregen (Éfeze 2:8). De verkondiging van het 
Woord (Wet en Evangelie) is het gewone uitwendige middel dat God gebruikt om dit geloof 
in ons te werken (Romeinen 10:14 en 17). De Wet bereidt het hart tot het geloof (Galaten 3:10 
en 24) en het Evangelie openbaart de rijkdommen van Christus, en volmaakt het geloof. 

- De gift is alleen aan de uitverkorenen gegeven (Handelingen 13:48). 

- Zij zetelt in het hart en openbaart de oefeningen ervan in verstand en wil (Romeinen 10:10).  

- Het voorwerp van een gezond geloof is het gehele Woord Gods zoals bij Paulus (Handelingen 
24:14), want het zijn de woorden Gods (1 Johannes 5:9). Sommige dingen moeten wij geloven, 
omdat die ons geopenbaard zijn; maar sommige dingen worden ons geopenbaard omdat wij 
die nodig hebben om te geloven: dit zijn de beloften van de genade van Christus (Romeinen 
16:25 en 26). Het geloof steunt daarom eigenlijk op God de Heere Zelf (Jeremia 17:5 tot 7), 
tot Wie wij toegang hebben door Jezus Christus (Éfeze 3:12). 

- Het wezen en de aard van deze deugd bestaat in:  

 Grondige kennis van Goddelijke zaken (Johannes 6:45), om rekenschap te kunnen geven van 
het geloof (Romeinen 10:10), en daarbij een vast vertrouwen op de waarheid van Gods 
beloften. Rome stelt zich tevreden met de verdoemelijke dwaling dat het geloof beter door 
onwetendheid dan door kennis beschreven kan worden; het is echter een wortel van bij-
geloof en afgoderij (Galaten 4:8).Wel zijn er trappen in de kennis, maar er zijn credenda ad 
salutem : ‘noodzakelijke dingen om te geloven’, die gekend moeten worden. 

 Dadelijke toestemming van alle Goddelijke openbaringen, waardoor wij het Woord der Waarheid 
zeer veel gezag over ons geven in eerbiedige en godvruchtige toegenegenheid. Deze toe-
stemming wordt ook aanneming genoemd (1 Timotheüs 1:15), welke zijn wortel heeft in 
de heiligmakende kracht van de Geest, waardoor er niets zoeter is dan Gods beloften en 
niets verschrikkelijker dan Zijn dreigementen. 

Naast een toestemmen van de Waarheid, is er ook het vertrouwen waarmee de mens de Persoon 
van de beloften aanhangt.  

Geloven en vertrouwen wordt in het Woord des Heeren samen genomen (Psalm 78:22), en de 
gelovige rust op zijn God alsof hij de beloften reeds mocht genieten, want: 

- ons geloof steunt op God Die hemel en aarde gemaakt heeft (2 Petrus 1:3 en 4), 

- Gods soevereine (vrije), onverdiende genade bewoog Hem ons kostbare goederen te beloven 
(Johannes 3:16), 

- in de gerechtigheid van onze Zaligmaker is een algenoegzaamheid om ons te reinigen (1 Jo-
hannes 1:7), 

- Gods Woord stelt voorbeelden van allergrootste zondaren, die vergeving vonden (: Manasse, 
de moordenaar aan het kruis, Saul, enz.); wie zou dan aan Gods beloften twijfelen? 

- de beloften worden zo breed en ruim voorgesteld, dat niemand hoeft te vrezen daarvan uitge-
sloten te zijn (Lukas 2:10), 

- het doet vertrouwen dat wij onder het genadeverbond liggen, waartoe wij (als plicht!) worden 
opgewekt (1 Johannes 3:23). 

Praktijk van deze deugd.  

Het oprecht geloof dat God Zijn kinderen schenkt, is in zijn eigenlijke aard en oefeningen het-
zelfde, hoewel het in de ene mens sterker en groter is dan in de andere (Romeinen 12:3). De heilige 
Johannes spreekt over kinderen, jongelingen en vaders in de genade, in kennis en in geloof (1 
Johannes 2:12 tot 14). 

De verscheidenheid in de oefeningen van deze deugd heeft verschillende oorzaken: 

- men is pas sinds kort geoefend in de school van Christus, 

- men is meer of minder krachtig bedeeld met uitwendige middelen der genade, waardoor er 
meer of minder vordering op de weg der genade is, 

- naarmate het God de Heere behaagt iemand met bijzondere taken te belasten, is Hij wel ge-
woon hen met bijzondere genade daartoe te versterken, 

p. 61 

p. 64 

p. 68 

p. 75 
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- als men vlijtig is de middelen te gebruiken (oefening), wast het geloof aan en wordt sterk (Mat-
theüs 25:29), 

- sommigen houdt de Heere klein om ze te oefenen (1 Petrus 1:6 en 7). 

Zwakheid van het geloof 

Deze openbaart zich soms in: 

- gebrek aan kennis (Romeinen 14:1), zoals bij de discipelen van onze Zaligmaker in de begintijd; 
daarom heeft God herders en leraars aan Zijn Kerk gegeven, 

- geen absolute toestemming van de waarheid van Goddelijke zaken, vaak als gevolg van geringe 
kennis; een waar Christen zal dikwijls niet gevoelen dat hij de waarheid van Gods Woord 
oprecht gelooft en toestemt, terwijl hij toch nauwgezet in Gods wegen wandelt en zich wacht 
Hem ergens in te vertoornen; hoe sterker deze twijfelingen zijn, des te meer is het een teken 
van een zwak geloof, 

- vele twijfelingen, vrezen en bekommeringen of God hun genadig zal zijn (Psalm 77:7 tot 10); 
hoe meer twijfel, hoe zwakker geloof, hoe ongeduldiger in het wachten op de vervulling van 
Gods beloften: waar dus het geloof tenslotte op het einde van de vingers ligt, zoals bij Thomas 
(Johannes 20:25). 

Het zwak- en kleingeloof zal God echter nooit verwerpen (Jesaja 42:3). Het kleingeloof kan ook 
Jezus Christus aannemen en ons met Hem verenigen, maar het moet wel oprecht zijn, en blijkt: 

- In het algemeen 

 als er nog enige levende werkingen zijn die vasthouden aan de Heere (Mattheüs 8:25), 

 als er zuchten over ongelovigheid is (Markus 9:24), 

 als er zich een diepe vernedering bij laat zien (Daniël 9:7), 

 als er begeerte is om het te versterken door Woord en sacramenten (Lukas 17:5). 

- In het bijzonder 

 uit kennis van de Evangeliebeloften, de vergeving der zonden en het eeuwige leven: als funda-
ment van onze zaligheid (1 Korinthe 3:11), 

 uit het aannemen van de beloften (Romeinen 7:18), 

 uit het vertrouwen op Gods beloften; al vinden we geen verzekering dat Christus het wil, buiten 
twijfel moet staan dat Hij het kan (Mattheüs 8:2), 

 uit (al zijn het maar enkele) kenmerken van rechtvaardigmaking en verzoening met God, al was 
het maar de erkenning de alleronwaardigste te zijn onder de mensen. 

Sterk geloof 

Het geloof kan soms een sterk geloof genoemd worden: 

- in kennis, waardoor de beloften beter begrepen worden en uitgelegd kunnen worden (Hande-
lingen 18:26), 

- in toestemming van de beloften, en ten volle besloten om Gods wil te doen, al strijd dit tegen 
de eigen wil (Psalm 119:106), 

- in vertrouwen op de dierbare beloften, de Heere vast aan te kleven (Job 13:15), 

- in de toe-eigening van Gods beloften, met de verzekering van Paulus (Romeinen 8:38 en 39). 

Dit sterke geloof komt tot uiting in: 

- sterkte om verzoekingen van duivel, wereld en eigen vlees te weerstaan en te overwinnen (1 
Johannes 5:4); dit geloof, dat de zwaarste vervolgingen kan doorstaan, zien we in Mozes, Es-
ther, David en Paulus, 

- gehoorzaamheid om de moeilijkste bevelen van de Heere na te komen, zoals eens Abraham 
(Hebreeën 11:8), 

- vrijmoedigheid in het gebed tot God waarin geen twijfel is, of zij zullen verhoring krijgen 
(Éfeze 3:12), 

- vrede, die met een bijzondere vreugde vergezeld gaat en een schrik voor de vijanden is, zoals 
bij de martelaren (Filppenzen 4:7). 

  

p. 79 

p. 82 

p. 86 
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Nut van het onderscheid tussen zwak en sterk geloof 

- Het leert dat zaligmakend geloof langzaamaan wasdom moet krijgen door langdurig gebruik 
van de genademiddelen, anders is het als de wonderboom (Jona 4:7), 

- Het troost hen die een zwak (doch dierbaar) geloof hebben; want niet de zwakheid van het 
geloof, maar gebrek aan geloof zal de mens verdoemen, 

- Het moedigt de zwakgelovige aan om dagelijks zijn geloof trachten te versterken, om in een 
tijd van vurige beproevingen (die op de weg naar de hemel wellicht nog zullen worden erva-
ren), deze te beter te kunnen doorstaan (2 Petrus 1:10 en 11). 

Kenmerken van deze deugd.  

Niet alleen het onderscheid tussen zwak en sterk geloof is van belang, maar ook het onderscheid 
tussen zaligmakend en geveinsd geloof is nodig te weten (2 Korinthe 13:5). Een mens kan dus 
weten of hij dit geloof (deze verzekering) heeft, hetgeen Rome ontkent!  

Credens expertus se credere ‘Wie gelooft, wordt dit ook gewaar’. 

- belijdenis doen en roemen over het geloof betekent nog niet dat men het ware geloof heeft 
(Jakobus 2:14), 

- het ware geloof wordt op een zeker moment beproefd (Hebreeën 11:17), 

- eens zal rekenschap van het geloof gegeven moeten worden; daarom moeten we dat tevoren 
beproeven  
(1 Petrus 3:15), 

- goede beproeving van het eigen geloof levert allen winst op omdat het aanzet om zich van het 
ware geloof te verzekeren. 

Kentekenen m.b.t het voorwerp 

- Het Evangelie en de beloften zijn voorwerp en enige grond voor het oprechte geloof en de 
gelovige zal liever zijn leven willen missen dan deze loslaten (Daniël 3:16 tot 18). 

- De voorwaarden van de beloften worden gaarne aanvaard. 

- De waardigheid van de beloften zijn het enige steunsel van de aanneming van onze ziel (1 
Timotheüs 1:15  en Mattheüs 16:26) 

Kentekenen m.b.t de bijzondere werkingen 

- De waarheid van Gods beloften zal door het geloof oprecht worden omhelsd, met ongeveinsd 
aanvaarden van de bijgevoegde voorwaarden (Galaten 5:6). 

- Het beoogt onbaatzuchtig Gods bevelen te gehoorzamen uit een zuivere consciëntie: het ware 
kabinet des geloofs (1 Timotheüs 1:19). 

- Elke plicht van gehoorzaamheid wordt volkomen betracht, zelfs als dit nadelig mocht zijn (2 
Samuël 24:24). 

Kentekenen m.b.t. het gehoorzamen van de beloften 

- Dit geldt zowel de inwendige als uitwendige mens (Romeinen 2:28 en 29). 

- De oprecht gelovige zal in de bekommering van zijn ziel, zijn verborgen en heimelijke zonden 
doden (Psalm 19:13 en 14). 

- Deze gehoorzaamheid van het geloof is standvastig en getrouw tot de dood (2 Timotheüs 4:7). 

- De werken zullen toenemen: het geloof groeit (2 Thessalonicenzen 1:3). 

Kentekenen m.b.t. het vertrouwen op Gods beloften 

- Bekommering of er niet te lichtvaardig op wordt gesteund, wat zelfonderzoek bewerkt, of 
beproeving door een ander (Mattheüs 26:22). 

- Zowel in voorspoed als in tegenspoed verlaten zij zich zowel in het tijdelijke als in het geeste-
lijke op Gods beloften: zowel op die van dit, als van een beter leven (Job 13:15). 

Enkele regels voor persoonlijk onderzoek.  

- Hoewel de causa ‘oorzaak’ wordt voorafgegaan door de antecedens ‘vooraf-gaande’, betekent dit 
niet dat het oprecht geloof (: causa) een logisch gevolg van kennis  van de Heere Jezus Christus 
(: antecedens) is: de snoodste hypocrieten, ja, de duivelen zelfs kunnen in de uitwendige kennis 
van deze dingen wel boven anderen uitsteken (Romeinen 10:16). 

p. 92 

p. 89 

p. 96 

p. 101 
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- Het ontbreken van zaken die alleen het geloof in ons kan werken, (bijvoorbeeld heilige en 
geestelijke blijdschap), mag ons niet doen besluiten dat wij het geloof niet hebben. De gelovige 
kan zijn ziel met tranen spijzigen en nochtans tot de ware gelovigen gerekend worden. 

- Een gelovige ziel zal niet altijd buitengewone werkingen van het geloof in zich kunnen vinden, 
waarin anderen soms uitblinken; als de noodzakelijke vruchten van het geloof maar gevonden 
worden. Een jong kind kan geen zwaar gewicht van honderd pond dragen; evenwel kan het 
wel de borsten van zijn moeder begeren en zuigen: een teken dat het leeft! 

- Het beste geloof heeft nog een bepaalde ongelovigheid in zich, dat veelal de oefeningen daar-
van verhindert. 

Aansporing tot beoefening van deze deugd.  

Middelen 

God alleen moet/kan het werken (1 Timotheüs 3:16). 

Hindernissen moeten weggenomen worden 

- atheïstische gedachten moeten uitgeroeid worden, 

- natuurlijke onwetendheid en blindheid, inzake geestelijke dingen, verhindert om te begeren 
(Johannes 4:10), 

- steunen op eigengerechtigheid als de Farizeeën, verhindert om in de Zaligmaker te geloven, 

- de liefde (het ‘contract’) tot de zonde (: een boezemzonde), houdt ons buiten Christus en 
bederft alles, 

- de wereld weerhoudt van het geloof: eer (Johannes 5:44), voordeel (Lukas 18:22 en 23), voorbeelden 
(Johannes 7:47 en 48), vrees (Johannes 7:13), kruis (Mattheüs 16:24), zorgvuldigheden (1 Timotheüs 
6:9). 

- de listigheden van het ongeloof 

Juiste middelen moeten gebruikt worden 

- Gods Woord lezen en horen; sacramenten met goede voorbereiding gebruiken, 

- veel in gebed zijn om genade van God te ontvangen (Johannes 6:44), 

- veel onze ellende overdenken: zonder God en Christus te zijn en onmachtig om ons te redden, 
opdat we naar de Heere Jezus mochten verlangen en naar de oneindige schat van Zijn ver-
diensten, 

- er voor waken de consciëntie door drieste zonden te verwoesten en het geloof te verzwakken 
(1 Timotheüs 1:19). 

Beweegredenen 

Bedenk hoe schadelijk het ongeloof (: een moederzonde) is (Johannes 16:8 en 9) 

- God wordt hierdoor oneer aangedaan (Markus 16:14). 

- Het is de meest verderfelijke zonde voor de ziel (Hebreeën 3:19). 

Overdenk de voortreffelijkheid en dierbaarheid van het geloof, dat God verheerlijkt: Omne rarum 
carum ‘wat zeldzaam en ongewoon is, dat is duur’. 

Bedenk de noodzakelijkheid voor de ziel (Éfeze 6:16), anders kunnen we niet leven (Habakuk 2:4). 
Het geloof is een noodzakelijke voorwaarde van het genadeverbond, dat alleen in Christus is op-
gericht; het is de koningin van alle genaden: hoop, liefde, lijdzaamheid, bekering, gehoorzaamheid, 
enz. 

Twijfel niet aan het voordeel voor lichaam en ziel (2 Kronieken 20:20). Het verlicht het verstand, 
verzoent met God en geeft deel aan Christus’ beloften. 

Het leven des geloofs is zeer troostrijk (Romeinen 5:1), en zal in de allergrootste zwarigheden het 
hoofd doen opsteken. 

In het Boek Gods wekken huisvaders en huismoeders op om te geloven: Abraham en Sara, Zacha-
rias en Elizabeth, Ácquilla en Priscilla, enz. (Hebreeën 12:1). 

Aanbevelingen tot beoefening van leven des geloofs 

- Bezie uw eigen toestand: onze ziel is menigmaal onder een duistere wolk van droefenissen, 
vervolgingen en verlatingen waardoor zij niet zou kunnen bestaan zonder geloof. 

p. 105 

p. 108 

p. 117 
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- Zie op God om alles te vinden dat nodig is (Psalm 145:15 en 16). Hij is machtig te helpen 
(Psalm 28:7). 

- Zie op Christus, Die ons leven is en niemand ongetroost van Zich zal laten gaan.  

- Overdenk de hoedanigheden van het geloofsleven, om niet gekweld te worden door onnodige 
zorgen zoals de heidenen (Mattheüs 6:31 en 32). Het geloof maakt dat wij welgetroost kunnen 
leven als wij aan alles gebrek hebben. Zonder zo’n leven zouden wij ellendige mensen zijn. 

Zolang het vuur onder de as ligt, zal het niet gloeien. Wij moeten het vuur van het geloof in ons 
opwekken. 

Het nut (de schoonheid) van een zaak (: deugd), bestaat in de beoefening ervan: “Zonder gebruik, 
roest de ploegschaar”. 

63. DE CHRISTELIJKE HOOP OP GOD 
Hopen op de levende God is een bijzonder voorrecht van het Christendom en geeft vrijmoedigheid 
en standvastigheid aan het zielenleven.  

Domus Dei fide fundatus Spe erigitur Charitate per ficitur ’Het huis van God wordt op het geloof gefun-
deerd, door de hoop opgericht en door de liefde volmaakt’.  

De heidense filosofen plaatsten de hoop niet onder de deugden, maar onder de ongeregelde harts-
tochten. Wij, Christenen, moeten deze deugd in de grootste achting houden. 

Het woord. 

Het kernwoord in het O.T. is: ֶלת -tôḥeleṯ/ ‘hoop’, en in het N.T.: ἐλπίς /elpis/ ‘verwach/ ּתֹוֶחֶ֫

ting, hoop’. Algemeen genomen is het een natuurlijke, ingeschapen gemoedsbeweging, die het men-
senhart een toekomstig goed doet verwachten.  

In Gods Woord wordt een zaak hopen en verwachten door elkaar gebruikt (Romeinen 8:25). Het 
kwade wordt gevreesd en het goede wordt gehoopt (Job 30:26). Wij hopen op hetgeen er niet was 
of is en wat wij niet zien (Romeinen 8: 24). In het algemeen is het goed, soms met moeite, wel te 
verkrijgen, hoewel dit bepaald wordt door de gronden van de hoop. Het wordt gehoopt omdat het 
vaak door ons, maar ook door anderen verkregen is. 

De verscheidenheid.  

De ingestorte genade in de ziel 

Hierdoor wordt de mens geneigd om met verzekering en lijdzaamheid van Zijn God al hetgeen Hij 
hem beloofd heeft, te verwachten. 

- In de natuurlijke staat leven wij zonder hoop (Éfeze 2:12). God de Vader, Zoon en Heilige 
Geest versieren onze zielen met deze deugd bij de wedergeboorte. 

- Het voorwerp van de hoop van de gelovige is God de Heere (1 Petrus 1:21). Christus wordt 
hiermee niet uitgesloten, want buiten Hem is Hij een verterend Vuur (Hebreeën 12:29). Hij is 
de voornaamste grond waarop wij kunnen hopen (1 Thessalonicenzen 1:3). 

- De aard van de hoop is verwachting. 

- De hoop steunt op Gods beloften in Christus (Romeinen 15:4). Dit geldt de tijd zolang de 
gelovige in dit jammerdal leeft (Klaagliederen 3:26). 

- Deze zekere verwachting omhelst de beloften, door het geloof, want zolang iemand een zaak 
niet gelooft, zal hij er ook niet op hopen (Galaten 5:5). Wankelingen en twijfelingen zijn geen 
eigenschappen van deze deugd, zoals Rome leert, maar onvolkomenheid van de hoop. 

- Het juweel van de deugd wint de mens in om lijdzaam Gods beloften te verwachten, zelfs in 
het uur van benauwdheid (1 Thessalonicenzen 1:3) 

Onderscheid tussen geloof en hoop 

De hoop wekt samen met het geloof op om te volharden in godzaligheid, maar er is verschil. 

- In zijn orde. Het geloof gaat vóór de hoop (Hebreeën 11:1). 

- In zijn voorwerpen. Hoop richt zich op beloften van toekomende goederen. Geloof richt zich 
op beloften én dreigementen van wat voorbij én toekomend is. 

p. 121 

Deel 3 

p. 125 - 155 

p. 127 

p. 134 
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- In zijn aard. Het geloof vertrouwt dat God Zijn beloften zal vervullen en de hoop verwacht 
de vervulling ervan. (Psalm 27: 13 en 14). De hoop is de helm des heils (Jesaja 59:17) en de 
helm der zaligheid (Éfeze 6:17), wat moed geeft in de hitte van de strijd (Psalm 23:4). 

Trappen in de oefening van de hoop 

Ook de hoop is niet altijd even sterk, zoals wij zien bij Abraham, van wiens hoop Paulus roemt 
(Romeinen 4:18), maar bij dieptepunten vreest hij door te zeggen dat Sara zijn vrouw is. Ook Job 
had deze dieptepunten (Job 6:11). Toch worden wij opgewekt zowel geloof als hoop met alle mid-
delen te versterken (Hebreeën 6:11). 

Kenmerken van de ware hoop 

Er is een dode, een wankelbare en een levende (vaste) hoop. 

- De vaste hoop steunt alleen op Gods vrije genade en beloften, die door het geloof aangeno-
men worden. 

- Zij gebruikt alle door God aangewezen middelen naarstig, om het hart te verheffen tot een 
zekerder verwachting van de genade Gods in Christus. Nochtans moet God de eer hebben 
van de zegen, die gewoonlijk op dit gebruik volgt. En wanneer de middelen ontbreken, zal de 
gelovige toch vertrouwen en steunen op zijn God (Jesaja 50:10). 

- Zij verwacht met lijdzaamheid (Romeinen 8:25), al verbergt de Heere Zijn aangezicht voor 
een tijd. 

- Zij maakt de ziel levend (1 Petrus 1:3), en heiligt haar (1 Johannes 3:3). 

Wij mogen veel liever bedrogen worden met het beste wat wij hier hebben, dan dat wij ons t.o.v. 
onze hoop op God zouden laten bedriegen door de duivel, de wereld of ons eigen vlees. De hoop 
van het pausdom heeft geen grond, omdat men steunt op de verdiensten van zijn eigen werken, 
hetgeen een rietstaf is (Jesaja 36:6). 

In veel Christelijke huisgezinnen hapert het aan de deugd van de hoop. 

- Men werpt gemakkelijk hun hoop weg als Joram (2 Koningen 6:33). 

- Velen zijn helaas openbare atheïsten en drijven de spot met de hoop van een Christen en 
loochenen de opstanding (Psalm 14:1). 

- Velen zijn onwetend van God en Goddelijke zaken, maar hopen als de besten zalig te worden 
(Mattheüs 25:11 en 12). 

- Nog zijn er velen die wel kennis hebben van de levende hoop van Gods kinderen, maar zich 
bedriegen daar zij hopen op schepselen en uitwendige middelen (1 Korinthe 15:19). 

Aansporingen tot beoefening van deze deugd 

Gebruik de middelen 

- Gebruik om de hoop te verkrijgen, de voor het geloof aangewezen middelen, want de hoop is 
de dochter van het geloof (Romeinen 15:4). 

- Tracht de hoop te versterken door de twijfelingen (van de satan) in hun eerste begindelen 
tegen te staan. Het is onze plicht om niet te twijfelen en de strijd er tegen brengt ons menigmaal 
tot nader onderzoek van onze ziel. Het is daartoe dienstig: 

 de beloften Gods dikwijls te overdenken, wat tot lijdzaamheid opwekt en doet wachten op 
de vervulling ervan, 

 eigen bevindingen en die van anderen te overdenken (Psalm 22:5 en 6)en gestadig te denken 
aan de rijke en heerlijke erve der heiligen (Kolossenzen 1:12). 

Beoefen de hoop (Klaagliederen 3:26)  

- Het is een anker voor de ziel, dat schipbreuk moet voorkomen: 

 wanhoop (tegengesteld aan de hoop) heeft ongeloof als grond en is een grove zonde tegen 
Gods waarheid en barmhartigheid (Genesis 4:13), 

 wensen (: hopen, verwachten) zonder enige vaste grond, is (verwaand) bedriegen van de 
ziel; hoe velen wensen te sterven zoals Bileam sprak (Numeri 23:10), zonder zich te be-
kommeren over het leven van de oprechten. 

p. 137 

p. 143 

p. 147 
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- Het is nodig de noodzaak te overdenken ter bevordering van haar beoefening. Het behaagt 
God de Heere de vervulling van Zijn beloften menigmaal lang uit te stellen (Habakuk 2:3), 
maar ook in benauwdheden vinden Gods kinderen deze hoop absoluut noodzakelijk (Psalm 
119:81). De ziel trekt grote nuttigheid voor dit én het toekomende leven uit de hoop (Spreuken 
14:32).  

Elke genade is een oog: het geloof is een oog dat ver ziet, maar de hoop is een oog dat in waarheid 
tot nut van alle andere genaden zien kan (Psalm 146:5). 

64. DE LIEFDE TOT GOD EN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS 
Overdenking van de liefde van God (een ander sieraad van een Christen), zal opwekken tot beoe-
fening van de godzaligheid in oprechte gehoorzaamheid (Mattheüs 22:37 en 38). 

Liefde in het algemeen. 

Liefde is een gemoedsbeweging van redelijke schepselen, waardoor het hart getrokken wordt tot 
hetgeen het liefheeft: fervor animae ‘brand van de ziel’. Bij lagere schepselen (zonder verstand) is het 
een naturalis instinctus ‘natuurlijke drift’.  

Haat daarentegen, trekt het hart af van een zaak die een mens schadelijk acht; hij zal het mijden en 
vrezen.  

Liefde moet in het huis van onze ziel als een deurwaarder zijn en het hart voor het goede openen. 

De Heilige Schrift kent tweeërlei liefde. 

Geopenbaard in God 

God is de Liefde: het is Zijn natuur, en Hij is Liefhebber omwille van Zijn Zoon (1 Johannes 4:19). 

In het hart van de mens 

Haar oorsprong 

- amor naturalis - natuurlijke liefde, ingeplant en goed in zichzelf, 

- amor moralis - morele liefde, tot uiterlijke zeden en bestuurd door (onderwezen) verstand, 

- amor spiritualis - geestelijke liefde, een bovennatuurlijke genade, die de zielsbewegingen heiligt.  

Haar voorwerp 

- onszelf - gewoonlijk een ondeugd, maar soms geoorloofd, 

- de naaste - eerbied, vriendelijkheid, barmhartigheid: afhankelijk van onze relatie tot die naaste, 

- God en Zijn Zoon - de deugd waarover in dit hoofdstuk verder gesproken wordt 

Liefde tot God.  

De liefde tot God is een bovennatuurlijke genade, die door de Geest van God in het hart van de gelovigen is 
ingestort, wat een zodanige vrucht van de liefde van God tot hen is, waardoor zij kennis hebben van hun God in 
Christus en Hem om Zijn Zelfs wil met de hoogste liefde beminnen en zich in de genieting van Zijn gunst en de 
zalige gemeenschap als hun hoogste Goed ten volle laten vergenoegen. 

Een bovennatuurlijke genade 

Deze vrucht groeit niet in onze hoven (Galaten 5:22), want we zijn, als kind van de duivel, van 
nature geneigd onze God te haten.  

Gods Geest bewerkt de harde harten, zodat de nodigingen tot de koninklijke bruiloft niet langer 
kunnen worden afgewezen (Mattheüs 22:3 tot 5). 

Een innerlijke gemoedsbeweging 

De liefde wordt in het hart als een vuur ontstoken (Spreuken 23:26). 

Een vrucht van het geloof 

Soms kan zich vóór het zaligmakend geloof een ongeregelde genegenheid tot onze God openbaren, 
maar dit is veeleer een vruchteloze dan een krachtdadige liefde (Handelingen 17:27). Het geloof is 
het fundament, de wortel waaruit de liefde voortspruit (Romeinen 5:5). 

Een wederliefde tot God 

Gods liefde is als een magneet, die onze harten naar Hem trekt (1 Johannes 4:9) 

  

Deel 3 

p. 156 - 200 

p. 159 
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Een liefde tot God in Christus 

Buiten Christus is onze God niets anders dan een verterend vuur. 

In Christus toont Hij ons, als een verzoend Vader, Zijn goedertierenheid naar lichaam en ziel. 

Een liefde gefundeerd in kennis 

Naar de mate van onze kennis wordt ook onze liefde geregeld.  

De vleselijke ogen van de goddelozen zijn door de dikke mist van de wereldse goederen al te zeer 
verblind om de uitnemendheden van onze God en onze Zaligmaker (: weldadigheid, barmhartig-
heid, waarheid, liefde en genade) te kunnen zien. 

Een kinderlijke liefde: om Zijn Zelfs wil 

Het is een liefde van vriendschap en niet om Zijn gaven. Het gaat bij de oprechte liefde om Zijn 
eer, zoals bij Job, en niet om eigen welvaren te bevorderen.  

Nochtans mogen we wel met Mozes onze ogen slaan op de vergelding des loons (Hebreeën 11:25 
en 26). Het een moet hier het ander niet uitsluiten, maar insluiten: het kan heel goed samengaan.  

Vaak wil God ons doen opklimmen in de liefde, door aanvankelijk als het ware toe te laten Hem 
te beminnen om Zijn weldaden en allengskens geleid worden naar de hoogste trap, waardoor wij 
onze God beminnen om Zijn Zelfs wil. 

De hoogste liefde: een plicht 

De Wet eist deze liefde 

Dit, ondanks dat wij hiertoe in dit leven onbekwaam zijn (Mattheüs 22:40).  

De hoogste liefde is standvastig en komt uit het hart (Psalm 18:2). 

Zij doet Gods gunst ten volle genieten 

- De geestelijke kennis van de gelovige ziel doet de begeerte tot God in liefde ontsteken, zoals 
bij Mozes (Exodus 33:18). 

- De oprechte liefde zoekt vereniging met God om Zijn gaven hier en hiernamaals te genieten. 

- De ziel vindt slechts een volkomen verheuging in haar gemeenschap met God. 

- De gelovige ziel is bereid om alles om Zijnentwil te verdragen en geeft zich met alle hartstoch-
ten over, onder de wil en het welbehagen van haar God en Christus; zij zegt met Christus tot 
Zijn Vader: gelijk Gij wilt (Mattheüs 26:39). 

Trappen in de liefde. 

Kinderen in de (eerste) liefde 

Deze onvolkomen liefde tracht alles wat God en Christus mishaagt, te vermijden; ze kan op zichzelf 
Gode aangenaam zijn. 

Jongelingen in de liefde 

Zij die wat verder gekomen zijn in de beoefening van hun liefde, hebben nauwere kennis van God-
delijke zaken en kunnen met het oog van hun geloof daar dieper indringen waardoor zij tijdens de 
gedurige overdenking hun wandel reeds in de hemel hebben (Filippenzen 3:20). 

Geestelijke vaders in de liefde 

Deze verlaten liever alles dan iets te doen dat maar enigszins met de liefde van hun God in strijd 
zou zijn.  

De bevinding van zo’n gelovige ziel in de nauwe gemeenschap met de Heere Christus doet deze 
brandende liefde en vreugde ontstaan (Psalm 4:7 en 8). 

Brandende fakkelen van liefde 

Bij bijzondere gelegenheden kan een gelovige ziel ongewone hartstochten ervaren, wat meer tot 
verwondering dan tot navolging dient, zoals bij Mozes (Exodus 32:32) en Paulus (Romeinen 9:3). 

Ook de geschiedenissen van de martelaren moeten ons tot heilige verbaasdheid brengen. 

Verflauwing van de liefde 

Naast deze trappen kan er ook verflauwing van de liefde optreden (Openbaring 2:4), hoewel de 
oprechte liefde nimmermeer vergaat (1 Korinthe 13:8).  

p. 162 

p. 168 



12 

 

Wij zijn niet altijd even vaardig in onze liefde tot God, in onze ζῆλος /zēlos/ ‘ijver’ voor God: 

- natuurlijke (zondige) traagheid kleeft de besten nog al te veel aan; tegengestelde dingen: vlees 
en Geest verminderen elkaars krachten (Galaten 5:17), 

- al de geschonken genaden zijn in dit leven nog onvolkomen, 

- uitwendige (verkeerde) voorbeelden kunnen veel kwaad doen en de beoefening van de liefde 
bemoeilijken, 

- de eerste liefde heeft niet altijd dezelfde kracht op de ziel: sommigen hebben een natte zaaitijd 
der genade (Handelingen 2:37), maar daarop volgt nog weleens een blijde oogst; er kan een 
groot onderscheid zijn, maar de oprechte liefde is daarom niet minder geworteld. 

Kenmerken van de liefde. 

Zij zoekt vereniging met de geliefde zaak 

Vereniging met Christus door het geloof en deelachtig worden aan al Zijn geestelijke genaden 
(Psalm 63:7). 

Zij heeft vermaak in de tegenwoordigheid van de geliefde zaak 

Al moeten de lievelingen des Heeren ook alles missen, als zij de liefelijke kussingen van hun Brui-
degom mogen genieten, zijn ze tevreden (Hooglied 1:2).  

Het is een bijzonder vermaak een zekere gemeenschap met hun God te kunnen vinden, hetzij in 
heilige overdenkingen, in het gebed, in het horen van Gods Woord, in het gebruik van de heilige 
sacramenten of in het gezelschap van Gods kinderen.  

Oprecht gelovige zielen willen gaarne uit deze wereld gaan om zich voor eeuwig bij hun God te 
mogen vermaken (Genesis 49:18). Het is de zwakheid van hun vlees dat zij soms schijnen te willen 
blijven, maar hun geest wil wel ontbonden zijn. 

Zij is een ander welgezind 

Wij kunnen God niets van het onze aanbrengen, maar kunnen slechts gewillig onszelf aanbieden 
en Hem met onze werken trachten te verheerlijken. 

- de liefde ijvert met alle middelen voor God en voor Christus, hun Zaligmaker (Psalm 69:10), 

- zij is voortdurend genegen over God en tot Zijn lof te spreken (Mattheüs 12:34), 

- zij toont een ernstige genegenheid tot gehoorzaamheid aan de geboden Gods (1 Johannes 5:3), 

- zij verenigt de gemoederen, maakt eensgezind: zij zullen de vriend van Zijn vrienden en de 
vijand van Zijn vijanden zijn (Psalm 139: 21 en 22), 

- zij is goedertieren jegens de geliefde zaak en wil zichzelf en alles wat zij heeft gaarne aan Hem 
overgeven (Genesis 22:12), 

- zij is vlijtig, gewillig en onvoorwaardelijk; het is geen slaafse, maar een kinderlijke liefde, die 
ook Paulus drong het Evangelie met ijver te prediken (2 Korinthe 5:13 en 14). 

Vermaningen en bemoedigingen.  

Petrus werd tot driemaal onderzocht op de balans van het heiligdom (Johannes 21:17), maar hoe 
lauw is de tegenwoordige Christenheid (Mattheüs 24:12). 

- Velen hebben een afkeer van God (Psalm 14:3), omdat zij een liefde tot de ongerechtigheid 
hebben en Hem aanmerken als een rechtvaardige Wreker van de zonde. 

- Velen hebben andere dingen liever dan God (2 Timotheüs 3:4). 

- Velen bewijzen God slechts een slaafse liefde en vrezen de straf (1 Johannes 4:18). 

- Veler liefde is schandelijke bedrog, omdat men er voordelen in zoekt en zij worden maar al te 
gauw geërgerd als ze om Zijns Naams wil zouden moeten lijden. De religie is bij velen tot een 
fabel geworden en men is uitermate dubbelhartig: zij geven God het uitwendige, en de duivel 
en de wereld hebben het hart; zo hinken ze op twee gedachten (1 Koningen 18:21). 

Troost voor tere gemoederen 

Het voorgaande is niet bedoeld om tere gemoederen te bedroeven. Er kunnen soms vele uitwen-
dige daden van liefde in ons ontbreken. Maar daarom is het vuur van de liefde in ons nog niet 
uitgeblust. Het vlees is gauwer bewogen dan liefde tot God en hemelse dingen, maar een kind van 
God zal toch ervaren dat de geestelijke vlam veel heter brandt! 

p. 172 

p. 180 
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Beweegredenen om de vlam van de liefde te doen ontvlammen 

- Vermijdt wat liefde doet verkouden:  

 achteloosheid (Psalm 10:4): gedachten zijn de ware blaasbalgen van de liefde;  

 wereldse wijsheid (Romeinen 8:7);  

 kwade bedenkingen: onvrede en ongeduld, hoewel …. de zwaarste bezoekingen zijn vaak de 
bijzonderste kenmerken van Gods liefde (1 Korinthe 13:5 en 7);  

 ongelovigheid; liefde tot de zonde, liefde tot de wereld (Jakobus 4:4);  

 al te grote liefde tot onszelf (1 Korinthe 10:24);  

 onmatige vrees voor de wereld (1 Johannes 4:18). 

- Betracht wat de liefde doet ontsteken:  

 sta naar groei in de kennis van God en Goddelijke zaken, want ‘onbekend maakt onbemind’ 
en de heiligen en engelen, die Hem volmaakt kennen, hebben Hem ook het allermeest 
lief;  

 acht God en Christus naar waarde (Mattheüs 6:21);  

 tracht naar (meer) gemeenschap met God (Jakobus 4:8) want God wil Zich meer en meer aan 
Zijn kinderen in het gebed openbaren (Handelingen 10:31)en de gemeenzaamheid baart 
liefde (Openbaring 3:20);  

 onderzoek steeds het eigen hart zoals Petrus werd onderzocht (Johannes 21:15 tot 17);  

 verzeker de ziel van de liefde, door het geloof want twijfel laat de onderlinge liefde verkouden: 
de bevestiging van de liefde van de Bruidegom kenmerkt ware liefde (Hooglied 8:6 en 7). 

Aansporingen tot beoefening van de liefde 

- God en Christus zijn het alleszins waard: God is liefelijk in Zichzelf: Zon, Schild, Licht, Wijn, 
Melk, Fontein; God is goeddoende: geliefd worden en geen wederliefde hebben is onbeleefd (1 
Johannes 4:19). 

- De zaak zelf is uitnemend schoon: het is de ziel van alle andere deugden (1 Korinthe 13:13); 
God de Heere kan veel van onze gebreken door de vingers zien (!), zolang onze liefde tot Hem 
maar oprecht is (1 Koningen 15:5). 

- Door op onszelf te zien: nalatigheid in de liefde is tot grote schade (Openbaring 3:16); het is 
verbreking van het verbond en overtreding van de evangelische wet (1 Korinthe 16:22). Er zal 
een zware slag volgen als wij ooit de liefde van God aan de kant hebben geschoven en niet 
bekeerd worden en onze eerste liefde niet weer opwekken (Mattheüs 3:10). In de beoefening 
van de liefde schuilt een groot nut; alle beloften van God worden alleen toegekend aan dege-
nen die Hem liefhebben:  

 lichamelijke beloften (Spreuken 8:21); alle wederwaardigheden worden aan hun ziel geheiligd 
en zelfs in het uur van de dood kunnen zij nog getroost zijn (Psalm 5:12),  

 geestelijke beloften: vergeving der zonden (Lukas 7:47) en meerdere genaden; het zal hun 
enigermate de Goddelijke natuur deelachtig maken, want wie waarlijk liefheeft wordt daar 
als het ware naar veranderd,  

 eeuwige en hemelse beloften; dat is de kroon der rechtvaardigheid (Jakobus 1:12). 

Laten wij door al deze beweegredenen onszelf opwekken om de Heere onze God oprecht lief te 
hebben (2 Thessalonicenzen 3:5). 

65. OVER DE VREZE GODS 
Vrees is een gemoedsbeweging waardoor een mens toekomend kwaad probeert te ontgaan, even-
tueel ook het goed waaruit het kwaad zijn oorsprong heeft.  

Er kan vrees zijn het goede dat wij liefhebben onvoorziens door een of ander kwaad (dat wij niet 
kunnen weerstaan), te verliezen én vrees dat het goede een of ander kwaad kan doen toekomen, 
door de macht die het in zich heeft.  

Er is een natuurlijke, aangeboren vrees, welke men zonder zonde kan laten zien; want ‘niet vrezen’ 
is een voorrecht van de hemel, waar wij van alle ellende bevrijd zijn.  

p. 187 

p. 193 

Deel 3 
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Er is vrees (naar het Woord des Heeren) die kwaad en zondig is én er is een vrees die goed is en 
voor een voortreffelijke deugd gehouden moet worden. Daarom wordt deze soms geprezen (Spreu-
ken 28:14) en soms veroordeeld (Openbaring 21:8). 

Vrezen dat de Heilige Schrift veroordeelt.  

Vleselijke vrees 

Vrees voor verlies van aards goed, eer en vermaak is totaal nutteloos. 

Ongegronde vrees 

Wij worden van ijdele dromen en inbeeldingen van vrees (: voor eigen schaduw!) afgemaand (Jere-
mia 10:2). 

Onmatige vrees 

Al te zeer vrezen van kwaden die de mens kunnen overkomen, maken hem angstig en kunnen hem 
op één nacht grijs maken; deze vrees is ongeoorloofd voor een ware Christen. 

Verkeerde vrees 

Deze heeft niet het juiste voorwerp, omdat wij het niet hoeven te vrezen, bijvoorbeeld als wij de 
mensen meer dan God de Heere vrezen (Jesaja 51:12). 

Slaafse vrees 

Deze, ook wel genoemd de knechtelijke vrees (servilis timor), is een wantrouwende, ongelovige vrees, 
die in goddeloze mensen en zelfs in de duivelen plaats heeft (Jakobus 2:19). Ze keert zich van God 
af en probeert zichzelf te helpen om Gods toorn of de toorn van mensen te ontgaan. Gods kin-
deren willen zo nooit vrezen omdat ze in de handen zijn van een genadige Vader, Die hen verzorgt 
en beschermt (Hebreeën 13:5 en 6). 

Vrees waartoe het Woord Gods aanspoort. 

Deze heiligmakende genade of kinderlijke vrees (timor filialis), is een groot en bijzonder deel van de 
ware godzaligheid en geeft een aansporing tot alle godsdienstige oefeningen. 

 

Slaafse vrees Kinderlijke vrees 

vreest God om Zijn rechtvaardigheid vreest God om Zijn barmhartigheid 

houdt als een teugel de zonde in spoort aan tot gerechtigheid 

toomt de begeerlijkheden van het vlees in wekt de goede bewegingen van de Geest in ons 
op 

bewijst dat we dienstknechten zijn bewijst dat we kinderen zijn 

vreest het kwaad van de straf (malum poenae) vreest het kwaad van de zonde (malum culpae) 

werkt God de Heilige Geest zowel in uitverko-
renen als verworpenen: met verschillende be-
doelingen 

werkt God alleen in Zijn uitverkorenen 

 

De slaafse of knechtelijke vrees is als een naald, die niet door het laken wordt gestoken om daar te 
blijven, maar om de draad (: de kinderlijke vrees) achter zich aan te trekken.  

De slaafse vrees is bij de uitverkorenen alleen een voorbereidend middel om het hart tot de kin-
derlijke vrees te brengen. 

Betekenis van het woord 

De Heilige Schrift gebruikt voor (kinderlijke) vrees gewoonlijk het Griekse kernwoord εὐλάβεια 

/eulabeia/  ‘nauwgezet acht geven op een zaak’. Soms wordt het vertaald met godvruchtigheid 
(Hebreeën 12:28) of godvrezendheid (Lukas 2:25). 

Beschrijving van de kinderlijke vrees. 

Het is een heilige beweging in het hart van Gods kinderen, waardoor zij uit liefde tot hun God uit kinderlijk 
ontzag nalaten tegen Hem te zondigen. 

p. 203 

p. 208 
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- Deze heilige beweging groeit niet in onze hof (Romeinen 3:18); het is een vrucht van de Heilige 
Geest (Éfeze 2:8). Het is een heiligmakende genade die ons godsdienstiger maakt (Hebreeën 
12:281). 

- Het is de banier van Gods kinderen (Psalm 22:24). 

- Zij heeft haar oorsprong in de liefde jegens onze hemelse Vader: dit is de wortel maar ook het 
voedsel van de vrees (Deuteronomium 10:12). 

- Het Voorwerp van deze heilige vrees is God Zelf (Genesis 31:53). 

- Het kinderlijk ontzag weerhoudt van de zonde en wekt op tot het goede (Prediker 12:13). 

- Overdenking van Gods goedheid, die zij anders vrezen te verliezen, is het fundament van deze 
vrees, want Hij is ‘de Allergoedste’ (Exodus 34:6). Het schijnt voor het vlees een raadsel dat 
iemand tegelijk zou vrezen en blij zou zijn, maar het vormt een groot deel van de verborgen-
heid van de godzaligheid (Psalm 2:11). 

Kenmerken 

- Alleen de ware God vrezen (Jesaja 8:13). 

- God dienen met kinderlijk ontzag (Hebreeën 12:28). 

- Vermijden wat God maar enigszins mishaagt (Spreuken 8:13). 

- Doen wat God welbehaaglijk is (Spreuken 14:2). 

- Volharden om onze heiligmaking te voleindigen (2 Korinthe 7:1) 

Noodzakelijke beoefening 

Niemand, hoe groot hij ook in deze wereld is, wordt van deze plicht ontslagen (Openbaring 14:6 
en 7). Gods kinderen zijn ontwaakt uit de dodelijke slaap van de zonde en het geluid van Gods 
oordelen om hen heen, houdt hen wakker en doet hun een schuilplaats en verzoening zoeken.  

Maar ook in tijden van vrede en voorspoed zijn ze niet zorgeloos (Psalm 72:5):  

- omdat er dan tweeërlei gevaar is:  

 uitwendig verlies dreigt, want zegeningen van de wereld zijn onstandvastig en het vuur van 
Gods toorn is in andere landen ontstoken;  

 inwendig gevaar is nog groter (Spreuken 30:9), door te werelds en overmoedig te worden. 

- omdat God dan Zijn goedheid het allerduidelijkst betoont; dit verplicht om God heilig en 
voorzichtig te vrezen, hetgeen op wacht doet staan tegen eigen zorgeloosheid, hovaardij en 
dartelheid, en de genietingen van al deze zegeningen doet verkrijgen. 

Helaas is de praktijk, dat hoe meer ons God overlaadt met Zijn weldaden, hoe meer wij Hem 
overladen met onze zonden. Veel vrees is geveinsd of ten dele, en betreft niet de oorzaak van 
ellenden en moeilijkheden: de zonde. Soms vreest men een splinter in het oog te krijgen, terwijl 
men voor een balk niet bang is. Anderzijds vrezen velen bepaalde grove zonden te begaan, maar 
zich niet bekommeren zich aan kleine en heimelijke zonden over te geven. Als wij de Heere moeten 
vrezen opdat het ons wel zal gaan, dan toch veel meer als het ons welgaat? (Maleachi 1:6). 

Laten wij onze God vrezen:  

- zoals wij Hem alleen moeten dienen, 

- met eerbied: als een kind zijn ouders en een vrouw haar man, 

- van jongs af aan (1 Koningen 18:12), 

- uit dankbaarheid (Psalm 118:4), 

- met vertrouwen (Psalm 115:11), 

- met verheuging (Psalm 119:74), 

- zonder ophouden (Spreuken 23:17). 

Gepast gebruik 

Tracht hinderpalen voor de beoefening (: valse vrees, mensenvrees, zorgeloosheid, wereldzin), weg 
te nemen. Neem gepaste hulpmiddelen ter hand: 

- oefen in godsdienstplichten om God (beter) te leren kennen, 

- overweeg eigen onmacht en wereldsgezindheid, 

p. 213 

p. 225 

p. 217 



16 

 

- geef acht op listen van satan (1 Petrus 5:8) en verleiding van de zonde (Hebreeën 3:13), 

- overdenk de gruwelijkheid en walgelijkheid van de zonde, die strijdt met de allerheiligste natuur 
van God, 

- houdt de uitnemende majesteit Gods gedurig voor ogen, zodat we het Jozef nazeggen uit Ge-
nesis 39:9, 

- overdenk de dagelijkse weldaden Gods om met Mozes en het volk Israël te belijden: Exodus 
15:11, 

- houdt Gods gerichten, die Hij over de wereld doet komen, in gedachten (Prediker 3:14), 

- denk aan uw sterfdag en het laatste oordeel (Psalm 9:11 en 12).  

Beweegredenen 

De vreze Gods is het voornaamste van de ware wijsheid (Job 28:28). 

Beoefening van de vreze Gods doet onuitsprekelijke voordelen vinden: 

- de ware gelukzaligheid, 

- allerhande zegeningen:  

 tijdelijke zaken, naar dat God nodig en dienstig acht (Psalm 33: 18 en 19);  

 geestelijke goederen (Psalm 103:13 en 17);  

 eeuwige zegeningen na dit leven, te beginnen bij de oordeelsdag (Maleachi 4:1 en 2). 

Alle genaden die in onze ziel zijn, zullen door de vrees het allerbeste bewaard worden. Custodit ipsos 
custodes: ‘Het bewaart de bewaarders zelfs’. 

66. OVER DE OOTMOED VOOR GOD 
De nederigheid (: de ware ootmoed) wordt door Salomo gevoegd bij de vreze Gods (Spreuken 
22:4). 

Beschrijving. 

Het is een bovennatuurlijke deugd en genade, een gave van de heiligmakende Geest, waardoor een mens, die 
zich vanwege zijn menigvuldige zonden voor de Heere neerwerpt, zich bij alle voorvallende gelegenheden vrijwillig 
verootmoedigt. 

Ootmoed is een gave én een voornemen wat door de waarlijke bekeerde, metterdaad beoefend 
wordt. 

Een bovennatuurlijke genade 

Onze harten zijn van nature harder dan een rotssteen en wij zijn opgeblazen en ongenegen ons te 
verootmoedigen. 

Vernedering voor God 

Hovaardij, hoogmoed en trots maken ons opgeblazen, hetgeen in Gods Woord dikwijls tegenover 
de verootmoediging wordt gesteld (Lukas 18:14). 

Gegrond op zelfmishagen over de zonde 

Geboren in zonden, die aangemerkt worden als de wortel van alle dadelijke overtredingen (Psalm 
51:7), maakt scheiding tussen God en ons. Verootmoediging beoogt weer in genade bij God te 
komen. Het zijn niet alleen de zonden in het verleden (Psalm 25:7), maar ook de toekomende 
zonden bezetten de vromen met een heilige bekommering, opdat zij nooit door een haastige dood 
zonder bekering uit deze wereld weggerukt zouden worden. 

Door zich te onderzoeken, te beschuldigen en te veroordelen 

De bron van alle zonde waarover een mens zich wil vernederen, is in de mens zelf (Mattheüs 12:35). 
Hij komt met de verloren zoon tot zichzelf (Lukas 15:17). 

Een vrijwillige vernedering 

Door de van God ontvangen genade kan de mens zich zeer vrijwillig verootmoedigen. Mensen die 
tegen wil en dank door God vernederd worden (: Farao, Sanherib), hebben daar voor zichzelf 
weinig roem van. De verootmoediging is een voorbereidend werk dat de weg baant tot onze ge-
meenschap met Christus en onze rechtvaardigmaking door Hem.  

p. 230 
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Ze is niet alleen een vernedering of verootmoediging door de wet maar ook een evangelische ver-
nedering: humiliatio legalis, sed etiam Evangelica. 

 

Wettische vernedering Evangelische vernedering 

ontstaat voornamelijk uit vrees voor de straf ontstaat daaruit dat wij onszelf God door de 
zonde zeer vertoornd hebben (Ezechiël 6:9) 

is maar tijdelijk neemt steeds toe tot er ware gemeenschap met 
de Zaligmaker is 

maakt ongeduldig en ontevreden geeft onderwerping aan Gods wil door de 
liefde (Handelingen 9:6) 

 

Nederigheid is een andere deugd, die zowel in een staat van ellende (door de zonde), als in een staat 
van onschuldige oprechtheid gevonden kan worden: denk aan onze Zaligmaker op aarde.  

De deugd van nederigheid zal altijd, ook in de hemel, blijven. 

Een dagelijkse roeping door onze God 

Een gestadige, zorgvuldige wandel 

- om bijzondere genaden en zegen van God te kunnen afbidden, 

- bij bepaalde helse verzoekingen om hier niet door overmeesterd te worden, 

- alvorens een werk van gewicht in de dienst van God uit te voeren, bijv. het gebruik van het 
hoogwaardig Avondmaal des Heeren (1 Korinthe 11:31), 

- na in zonde te zijn gevallen (2 Kronieken 32:26), 

- onder zware kastijdingen door de Heere, zoals David en Manasse (1 Petrus 5:6), 

- op het sterfbed, zoals Hizkia (2 Koningen 20:1 tot 3). 

Bij bijzondere, zware oordelen 

Denk hierbij aan Ninevé. 

Bijzondere oefeningen.  

Zelfveroordeling door eigen zonde 

Een verootmoedigde ziel zal zijn misdaad met al zijn omstandigheden liever vergroten dan verklei-
nen, zoals bijvoorbeeld Paulus (1 Korinthe 15:9), of de verloren zoon (Lukas 15:19). 

Schaamte over eigen zonde 

Zij die zich verootmoedigen, zeggen het de man Gods na dat zij beschaamd en schaamrood zijn 
(Ezra 9:6).  

Het is geen wereldse schaamte, maar een heilige neerslachtigheid waardoor een mens zich verfoeid 
vanwege zijn dwaasheid om te zondigen. 

Walging vanwege eigen zonde 

Die zichzelf in waarheid voor zijn God vernedert, heeft een benauwde geest, een gebroken en 
verslagen hart, een gescheurd hart dat zichzelf verfoeit (Ezechiël 36:31). 

Bevreesd voor Gods toorn 

Zij die verootmoedigd zijn, staan verbaasd vanwege hun zonde, als zij bedenken wat zij verdiend 
hebben (Filippenzen 2:12). 

Uitwendig rouwklagen 

De vernedering van het hart laten deze zielen door tranen van droefenis zien (Psalm 6:7 en 8). 

Bereidwillig om God te ontmoeten 

Een in waarheid vernederde ziel waardeert de geringste genade meer dan iets van de wereld en 
hierin zijn onderscheiden maten en trappen: de zondares stortte zeer veel tranen (Lukas 7:38), maar 
Mattheüs onthaalde Christus op een vrolijke maaltijd (Mattheüs 9:9 en 10). 
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God de Heere wenst op verschillende wijzen met Zijn kinderen te handelen, want: 

- de aard van de mensen verschilt; de een is moedig en de ander neerslachtig; onze God matigt 
grootte en diepte van de verootmoediging naar de vatbaarheid van de ziel, opdat Hij die moge 
genezen, 

- sommigen zijn gruwelijker zondaren dan anderen geweest; Paulus had een diepere vernedering 
en harder behandeling nodig dan Samuël of Timotheüs, 

- God wil sommigen door diepe vernedering voorbereiden ten beste voor Zijn Kerk en daartoe 
verschillende talenten van de genade meedelen. 

Kenmerken van de hypocriet.  

Velen bedriegen zichzelf helaas met bijgelovige verootmoediging of in geveinsdheid. 

Hij verootmoedigt vanwege de straf 

De zonde is echter de oorzaak en de in waarheid verootmoedigde zondaar is daar het meest verle-
gen mee (Ezechiël 6:9). 

Hij vernedert alleen tijdens de plaag 

Zodra de plagen bij Farao ophielden, is hij even erg als daarvoor (Exodus 9:34). 

Hij zoekt eigen voordeel in de vernedering 

Valse profeten (Zacharia 13:4) en farizeeën waren geveinsden om bij de wereld gezien te worden. 

Hij vernedert zich alleen met uiterlijk vertoon 

Er is bij zo’n mens niet de minste reformatie van het leven en het is als een gebouw zonder funda-
ment. Anderzijds is verootmoediging zonder reformatie een fundament zonder gebouw! 

Eigenschappen van de ware ootmoed. 

Voortgaande vernedering 

De hypocriet wordt gauw moe van de vernedering en legt het dan aan de kant, maar een kind van 
God tracht daarin voort te gaan (Johannes 3:30). 

Oefeningen 

De hypocrieten ervaren ootmoed als gedwongen werk en proberen dit te ontgaan door zich met 
verkeerde zaken (: bouw van steden, kwaad gezelschap of ijdel vermaak) op te houden; een ware 
verootmoedigde zondaar zal echter oefeningen vertonen: 

ten opzichte van God 

- in het spreken over Hem (Genesis 18:27), 

- in het luisteren naar Hem, hetzij in bedreiging, vermaning, belofte of troost (Psalm 27:8), 

- in het zich onderwerpen aan Hem (Leviticus 26:41), 

- in het benodigen van Gods gunst en genade (Psalm 105:4), 

- in het vermaak in Gods inzettingen, sacramenten, Zijn Woord en de gebeden (Psalm 119:103). 

ten opzichte van zichzelf 

- door zelfverloochening, 

- door volledige overgave aan het wijs beleid van de goede God (1 Samuël 3:18), 

- in het gering voelen van zichzelf (Genesis 32:10), 

- in het matig gebruik van geoorloofd werelds vermaak (1 Korinthe 7:30 en 31). 

ten opzichte van anderen 

- door betuiging van liefdesplichten (Romeinen 12:16), 

- door bereid te zijn de eerste steen op zichzelf te werpen en toegevend te zijn tegenover de 
naaste (Jakobus 4:10 en 11), 

- door vergevingsgezindheid, ongelijk te dragen en zichzelf niet te wreken, 

- door een ander boven zichzelf te achten (Filippenzen 2:3), en niet te spreken als de opgeblazen 
Farizeeër (Lukas 18:11); sommigen hebben zich verzet, zijn gevlucht of hebben zich verminkt, 
opdat zij niet gedwongen zouden worden een waardige bediening in Gods Kerk op zich te 
nemen. 
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en zijn oprechtheid laten zien 

- door inwendige haat en afkeer tegen al zijn zonden (Psalm 97:10), 

- in het naarstig betrachten van verbetering, want het is enkel huichelarij als er op onze bekering 
en vernedering geen verbetering volgt; dan zijn het krokodillentranen, 

- in het vertrouwen op Gods genade temidden van zijn diepste vernedering (Jesaja 50:10).  

De noodzakelijkheid van de beoefening van de ootmoed. 

Niemand mag hieraan twijfelen, daar de Heilige Schrift daar dikwijls toe aanspoort (Micha 6:8). 
Niet alleen tot deze necessitas praecepti ‘noodzakelijkheid van het gebod’, maar ook tot de necessitas 
medii ‘noodzakelijkheid van het middel’. 

Een voorwaarde van het genadeverbond 

- God ontvangt de eer als de mens zich verootmoedigt (Lukas 23:40 en 41), 

- afgetrokken van eigen steunsels, zoekt een verootmoedigd mens gewillig Gods genade in 
Christus, zoals een doodslager vluchtend naar de vrijstad, 

- het legt een fundament van troost voor het toekomende (2 Korinthe 7:6), 

- het doet de beste smaak vinden in geestelijke dingen en is als een gewenste haven na een zware 
storm, 

- losgemaakt van de zonde, zorgt vernedering dat een mens daar niet weer zo gemakkelijk naar 
terug keert; hij wil liever een oog of hand missen, dan verhinderd te worden ten hemel in te 
gaan; het kind dat zich eens gebrand heeft, ontwijkt het vuur. 

Bereidwilligheid om de genaden van Christus deelachtig te worden 

- het geeft recht op de gemeenschap aan de genade: zodra het hart van zijn verdorvenheid ont-
daan wordt (: zich vernedert), wil God het met Zijn genade vullen (1 Petrus 5:5), 

- het doet in gemeenschap wandelen met zijn God (Jesaja 57:15), 

- het maakt onze diensten aangenaam voor God (Jesaja 66:2), 

- het stilt Gods toorn; het zwakke riet buigt voor de wind, maar blijft toch staan (2 Kronieken 
12:7), 

- het vormt het zaad van de vertroosting (Mattheüs 11:28), 

- het is de weg tot de eeuwige gelukzaligheid (Mattheüs 18:4). 

 

Laat ons de stof tot vernedering ter harte nemen, want de poorten van de hemel zijn te nauw om 
opgeblazen mensen, en te laag om hoogmoedige mensen door te laten: 

als wij op de Heere zien 

hoe dieper een mens is vernederd, hoe aangenamer is zijn dienst bij de Heere (Psalm 51:19). 

als wij op andere mensen zien 

- goddelozen onteren Gods Naam en deed Lot verootmoedigen (2 Petrus 2:8), 

- het is de gedurige praktijk der vromen zich te verootmoedigen (Hebreeën 12:1), welke voor-
beelden wij gaarne moeten navolgen, 

- oordelen rondom ons moeten stof tot vernedering vormen (Zefanja 3:5 tot 7). 

als wij op onszelf zien 

- God wil komen wonen in een verbrijzeld hart (Jesaja 57:15), en wat is er boven Zijn gunst te 
achten? 

- de Zaligmaker nodigt vernederde zielen (Mattheüs 9:12), 

- ootmoed maakt ons gelijkvormig aan Christus (Mattheüs 11:29), 

- ootmoed verzekert ons van Gods vergiffenis in alle eeuwigheid, 

- ootmoed is een hoeksteen van alle genaden; lage valleien zijn het allervruchtbaarst, 

- ootmoed geeft schoonheid aan onze godsdienst, 

- ootmoed is de weg naar de verhoging (Spreuken 29:23), zoals we bij vele heiligen zien (: Jakob, 
Jozef, Esther), 

- ootmoed brengt ons in de hemel (Mattheüs 5:3 en 4). 

p. 260 
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als wij op de gruwelijkheid van onze zonden zien 

- onder het licht van het heilig Evangelie (1 Samuël 15:25), 

- ze zijn menigvuldig (Jakobus 3:2); we hebben nauwelijks een lid aan ons lichaam dat geen 
schandelijk instrument tot de zonde is geweest, 

- overdenkend Gods oordelen die Hij wil zenden over al de zonden, 

- bedenkend welke schande onze zonden onze naaste toegebracht hebben. 

 

Wat zullen wij niet van de Heere ontvangen als wij met David kunnen zeggen: chaa-taa-tie:  י את   ָחָטָ֖

/ḥāṭā’ṯî / ‘ik heb gezondigd’ (2 Samuël 12:13).  

Ambrosius zei: Quantum valent tres syllabae ‘wat vermogen niet deze drie lettergrepen’. 

 

Overdenk eigen nietigheid t.o.v. Gods majesteit. 

Overdenk Gods volmaakte, eisende wet en onze onmacht deze te volbrengen. 

Overleg eigen verdorvenheid. 

Vergelijk hoeveel trappen we tekort komen t.o.v. de allerverstgevorderden. 

Hoor gaarne leraren die niet vleien, maar met het woord Gods ons binnenste laten smelten. 

67. OVER DE VERLOOCHENING VAN ONSZELF 
Deze Christelijke deugd op de weg der godzaligheid is de beproeving van de Christen of hij be-
kwaam is zijn Meester te volgen. 

Beschrijving. 

De zelfverloochening is een vrucht van de Geest van God, waardoor  een waar discipel van onze Zaligmaker 
vastbesloten is zichzelf en al hetgeen dat hem op de weg van de zaligheid enigszins zou kunnen verhinderen om 
Christus na te volgen, geheel te verloochenen. 

Een Christelijke deugd 

Van nature is de mens ingenomen met, en al te vol van de eigen liefde: een zeer schadelijke en 
zielsbederfelijke zonde welke afleidt van de ware godzaligheid. 

Vrucht van Gods Geest 

Onbekeerd is de mens gericht om eigen wil en begeerten te vervullen. De Geest van God moet de 
mens eerst heiligen en dit schadelijk zaad wegnemen, voordat deze deugd beoefend kan worden. 

Verzaken van onszelf 

Dit is naar het woord van onze Zaligmaker (Mattheüs 16:24) met als kenmerk het Griekse kern-

woord: ἀπαρνησάσθω /aparnēsathō/ ‘iets geheel en volkomen verloochenen’.  

Gregorius zegt dat onze Zaligmaker niet heeft gezegd: ‘hij loochene, maar verloochene zichzelf’ 
Neget, sed abneget, om daar wat meer mee uit te drukken; als een ignominiosam missionem ‘oneervol 
ontslag of smadelijke wegzending’ van zichzelf.  

Het voorwerp van de deugd 

- De mens, die geestelijk is, wordt in Gods Woord de nieuwe mens genoemd; deze genade 
moeten wij in zeer hoge achting houden en ons in oefenen; het is er ver vandaan dat wij die 
zouden verloochenen. In vergelijking met Christus’ gerechtigheid moeten we alle dingen ach-
ten schade te zijn (Filippenzen 3:8 en 9). 

- De mens, die vleselijk is, is het onwedergeboren deel van de mens, welke als verdorven natuur 
verloochend moet worden:  

 in haar wezen (: verstand, wil, begeerte en uitwendige zinnen) en in haar welzijn (: nauwe 
relaties, gaven, macht, ambten en bezit), 

 in haar verdorvenheid: de oude mens (Éfeze 4:22), die ons lichtelijk omringt (Hebreeën 12:1). 

De beoefening van de deugd 

Dit bestaat in het gewillig verzaken van alle vleselijke begeerten om Christus’ wil. 

p. 271 
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Bijzondere oefeningen van deze deugd.  

Oefeningen van de zelfverloochening 

- het hebben van geringe gedachten van zichzelf (Romeinen 7:18), 

- verzaken van eigen wil en onderwerping aan Gods allerheiligste wil (2 Samuël 15:26), 

- diep besef van eigen zwakheid (2 Korinthe 3:5), 

- zoeken van hogere dingen dan die van de wereld, buiten onszelf (Jeremia 45:5). 

Eigenliefde is strijdig met zelfverloochening en bestaat in: 

- steunen op eigen wijsheid, 

- zichzelf macht toekennen als Farao (Éxodus 5:2), 

- vertrouwen op zichzelf of het zijne, 

- zoeken van eigen eer. 

Omvang en mate van deze oefeningen 

Hiervoor moet onderscheid gemaakt worden in het zondige zelf en het natuurlijke zelf. 

M.b.t het zondige zelf 

Deze lusten moeten wij gedurig absoluut bestraffen en verloochenen (Titus 2:11 en 12), en telkens 
om nieuwe invloeiingen van Christus’ genade gelovig bidden, om deze zo ten onder te houden. In 
het bijzonder die lusten, waartoe wij persoonlijk het meeste geneigd zijn, die bij de een bestaan in 
gierigheid en bij de ander in vleselijke wellust en bij een derde in eer van de wereld. 

M.b.t. het natuurlijke zelf 

Genade vernietigt de natuur niet, maar houdt de eigenliefde binnen de perken en verbetert deze. 
Het natuurlijk leven is een grote zegen wat wij mogen trachten te behouden: God heeft het gegeven 
en de mens daartoe het verstand begiftigd.  

Wanneer echter ons natuurlijke zelf en wat daarbij hoort in vergelijking komt met de Heere Chris-
tus, dan zullen we dit alles ten enenmale verzaken als Levi (Deuteronomium 33:9) of Ezechiël 
(Ezechiël 24:16 tot 18): 

- wanneer dit tot een strik van de satan wordt (Deuteronomium 13:6 tot 9), 

- wanneer God deze van ons (als offerande en gift) afeist, bijv. bij een (ambtelijke) roeping. 

Kenmerken van deze deugd.  

Overblijfselen van het vleselijke 

Al is er een groot onderscheid met onwedergeborenen: de wortel van de zondige verdorvenheden 
blijft nog steeds in de mens (Galaten 5:17): 

- het zondige heerst niet volledig in een wedergeboren mens, hoewel het hem voor een tijd de 
baas kan wezen, 

- het verdorven vlees: de zonde, is tegen wil en dank (Romeinen 7:14), 

- de wedergeboren ziel let als een schipper op de streek van zijn kompas, om als hij ongewild 
afgedreven is weer de juiste koers te houden. 

Ware zelfverloochening 

Een getrouwe dienstknecht doet de wil van zijn Meester, naar het voorbeeld van Christus (Mat-
theüs 26:39).  

Al zijn er zondige overblijfsels: wij kunnen de begeerten naar de dingen van de wereld matigen en 
zullen ons in het genieten ervan niet al te zeer verheugen. 

Zelfverloochening door goddelozen 

- Is alleen uitwendig en houdt op in hun slaapkamer. 

- Wordt slechts gedaan in dingen, die het beste met eigen inzichten overeenkomen, dus niet 
m.b.t. alle verdorvenheden. 

- Verflauwt spoedig, omdat men snel denkt eigen doelen bereikt te hebben. 

- Wordt niet volhardt tot het einde, maar openbaart vaak de Démas-gestalte (2 Timotheüs 4:10). 
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Zelfverloochening door een oprecht discipel 

- Is uit enkel liefde tot God (Psalm 73:25). 

- Acht alle dingen schade (Filippenzen 3:8). 

- Buigt zich gaarne onder de waarheid van Gods Woord (Job 6:24). 

- Volgt in voor- en tegenspoed Gods leiding zonder in een bepaalde zaak ontzien te willen 
worden als Naäman (2 Koningen 5:18). 

- Tracht zoveel mogelijk de welstand van de naaste (ook zijn vijanden) te bevorderen (Romeinen 
15:2); hij ziet meer op het algemeen welvaren van Gods Kerk, dan op eigen belang. 

Noodzakelijkheid van deze deugd.  

Deze moet ons tot de beoefening ervan bewegen! 

Gegrond op Gods woord 

- Onze Zaligmaker gebiedt dit (Mattheüs 16:24). 

- Een waar discipel kan slechts gewillig zijn om zijn kruis op te nemen, als hij zichzelf verloo-
chent. 

- Hun Meester heeft hen duur gekocht, waarom zij Hem trachten te verheerlijken door zelfver-
loochening (1 Korinthe 6:19 en 20). 

- Er is niets waardigs in ons, waarom we ongenegen zouden zijn onszelf te verloochenen: er is 
enkel razernij en dwaasheid in onszelf. 

- Ons vleselijk, zondig zelf is voorwerp van alle boze begeerlijkheden: zelfverheffing, wreken, 
zelfbehagen (Titus 2:11 en 12). 

- Alleen door Goddelijke bekwaammaking kunnen wij eigen wijsheid en wil verloochenen. 

- Tegelijk zichzelf én Christus dienen kan niet (Mattheüs 6:24); in de mate waarin we onszelf 
zoeken, in die mate vergeten wij hetgeen in Christus Jezus is. 

Helaas leven wij in de laatste boze tijden (2 Timotheüs 3:2) en zijn al te veel op onszelf gericht en 
bezig om een ander nauw te onderzoeken, te beschuldigen en te veroordelen. 

Een uiterst moeilijke plicht 

Wij kunnen zeer moeilijk scheiden van onze aardse bezittingen, boezemzonden en vrienden (Lucas 
9:59 en 60), wat onze Zaligmaker ‘het uitsteken van eigen ogen’ noemt (Mattheüs 5:29 en 30). 

- Begeerten van het vlees zijn uitermate sterk. 

- Het eigen vlees is een boezemvriend, die veel op ons vermag. 

- De leden van het lichaam (: verstand, wil, genegenheden), werken samen om ons te overtuigen. 

- Dreigementen van de wereld raden af van de zelfverloochening. 

- Onze natuur heeft zichzelf lief (Éfeze 5:29). 

Daarom kunnen vlees en bloed zichzelf niet verloochenen: alleen de ware discipelen vermogen 
alles door Christus (Filippenzen 4:13).  

Zodanigen willen we tot beoefening van deze deugd trachten aan te sporen. 

- Zie op de gewilligheid van de Heere Jezus voor ons (Filippenzen 2:7 en 8). 

- Zie op de wereld die ons vasthoudt, maar die voorbijgaat (1 Korinthe 7:31). 

- Zie op de mensen: zowel de wolk van getuigen als de hypocrieten, die ons moeten beschamen. 

- Zie op uzelf. 

Verkeerde eigenliefde is tot grote schade 

- Deze maakt onrustig en onzeker. 

- Ze beneemt alle troost aan Gods heilige instellingen: lezen van Zijn Woord, het gebed en het 
gebruik van de sacramenten (Mattheüs 6:2). 

- Ze is oorzaak dat God de Heere ons aan onszelf overgeeft Romeinen 1:21, 24, 26 en 28). 

- Het plaatst ons buiten alle onschuld op de jongste dag: het zondige zelf is oorzaak van alle 
zonden en brengt in de eeuwige ellenden en kwellingen. 

- Het maakt dat Christus hen zeker zal verloochenen (Mattheüs 7:23), wat ons tot de meest 
rampzalige mensen zal maken. 
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Beoefening van zelfverloochening is tot grote winst 

- Bij onze God is een oneindige vergenoeging: hoe minder werk wij van onszelf maken, hoe 
gereder wij zullen zijn om ook het allerzwaarste kruis om Christus’ wil te verdragen. 

- Hoe gewilliger wij zijn tot zelfverloochening, hoe gereder onze God zal zijn om voor ons te 
zorgen (2 Kronieken 25:9). Al was het in onze dierbaarste panden: we zullen er juist grote 
winst mee doen (Markus 10:29 en 30). 

Zelfverloochening is tot vergenoeging 

- Het zal gemakkelijk doen verzaken en scheiden van aardse dingen. 

- Het zal in dit leven en op het einde van dit leven de gerustheid van een goede consciëntie 
geven (2 Timotheüs 4:7). 

- Na dit leven is de gelukzaligheid weggelegd (1 Korinthe 2:9). 

Betracht de volgende regels en hulpmiddelen voor zelfverloochening 

- Wacht u voor tegengestelde ondeugden: de eigenliefde. 

- Laat Gods Woord de enige regel zijn. 

- Laat alleen Gods wil heerschappij voeren. 

- Laat Gods eer het voornaamste doel op onze weg zijn (Filippenzen 1:20). 

- Laat de liefde tot Christus wortelen in het hart (2 Korinthe 5:14). 

- Wek het leven des geloofs in uzelf op: het ondersteunt de zelfverloochening. 

- Bidt om de Geest der genade om uzelf te leren verzaken en haten. 

68. OVER DE LIJDZAAMHEID 
Zelfverloochening maakt gewillig om kastijdingen des Heeren geduldig en met lijdzaamheid te dra-
gen.  

Het Griekse kernwoord μακροθυμία /makrothuia/ ‘lankmoedigheid’ (Kollossenzen 1:11), is sa-

mengesteld uit μακρός /makros/ ‘lang’ en θυμός /thumos/ ‘gemoed’. Het drukt de Christelijke 

verdraagzaamheid uit om aangedaan ongelijk te verdragen (1 Korinthe 13:4).  

Vervolgens is er het Griekse kernwoord ὑπομονή /hupomonē/ ‘lijdzaamheid’. (2 Thessalonicen-

zen 1:4), dat ook is samengesteld uit 2 andere kernwoorden: μένω /menō/ ‘blijven’ en ὑπό 

/hupo/ ‘onder’. 

 

Lijdzaamheid die op God betrekking kan worden onderscheiden door de volgende zaken.            

- Ze wordt niet gewerkt door de natuur. 

- Ze is niet de ongevoeligheid van de stoïsche filosofen. 

- Ze is niet de goddeloze verharding die ongevoelig maakt als een Farao. 

- Ze is niet de bijgelovige dwaasheid van de Baälspriesters op de Karmel. 

- Ze is niet het gedwongen doorstaan van rechtvaardige straffen. 

- Het zijn niet de kwellingen die boosdoeners doorstaan om anderen onrecht aan te doen. 

- Het is niet de burgerlijke deugd om geduldig te lijden zonder hoop op God, wat enkel hoog-
moed is. 

Beschrijving.  

Ze is een bijzondere vrucht van de Geest, waardoor een waar Christen zo gesterkt en bewogen wordt dat hij 
zijn kruis, dat hem door God opgelegd en toegezonden wordt, kloekmoedig, gerust, gewillig en standvastig op 
zich neemt en verdraagt. 

Een bijzondere gift van God 

Van nature zijn we geneigd om te murmureren onder het juk van Gods kastijdingen. Door de 
genade van de wedergeboorte kennen we onszelf: dat wij door onze zonden veel meer verdiend 
hebben dan Hij ons in Zijn goedheid toeschikt.  

Het zaligmakend geloof maakt bekwaam en vastbesloten in de zware wegen de Heere na te volgen. 
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Een genade voor uitverkorenen 

Cyprianus zegt: Soli Christiani veram habent patientiam ‘De Christenen alleen hebben ware lijdzaam-
heid’. 

Het kruis opnemen 

Droefheden doen de allerflinkste schouders buigen. Ja, bijna bezwijken, als ze niet door de genadige 
beoefening van deze deugd worden ondersteund.  

Dragen en daaronder ontevreden klagen, is niet het ware verdragen. 

Lijdzaamheid: een genade die versterkt 

Deze deugd heeft enkele bijzondere eigenschappen. 

Moedig dragen van het kruis 

Het is een heroica virtus een ‘heldhaftige deugd’ waarmee het kwaad wordt overwonnen en zo roem 
geeft (Romeinen 8:37). 

Gerust het kruis opnemen 

Ware lijdzaamheid is een vrijmoedige en dappere genade, die met nederigheid versierd is. De geest 
van een leeuw en van een duif houden hier samen verblijf. 

Gewillig het kruis opnemen 

Degene die in waarheid lijdzaam is, houdt niet alleen zichzelf tevreden door stil te zijn, maar geeft 
de ware verheerlijking aan deze deugd door gaarne onder de slaande hand des Heeren te buigen 
(Micha 7:9). 

Verheuging in de verdrukking 

Wij hebben een levend voorbeeld in de apostelen van onze Zaligmaker (Handelingen 5:41). 

Standvastig tot het eind 

De Schriften getuigen het en scherpen het ons in dat vele zullen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen 
(Psalm 34:20) 

Noodzakelijke beoefening van de deugd.  

Om vrucht te dragen 

Dit gaf de apostel duidelijk te kennen in Hebreeën 10:36. De mate waarin de deugd behartigd moet 
worden, geeft de apostel aan in Jakobus 1:4. 

Om ons hart te sterken 

Op de verdrietige pelgrimsreis komen wij voortdurend vele zwarigheden en moeilijkheden tegen, 
waarom onze voeten goed geschoeid moeten zijn (Éfeze 6:15). De grootste heiligen hebben met 
vele moeilijkheden te maken gehad: in zichzelf, in hun kinderen en in hun huisgezinnen. Dat zijn 
de verdrukten en ongetroosten (Jesaja 54:11).  

Wij kunnen door de Heere niet met de kroon van de eeuwige heerlijkheid gekroond worden, als 
wij niet eerst een kroon van doornen gedragen hebben (Romeinen 8:17). Hier blijkt de noodzaak 
van de lijdzaamheid op onze reis naar de hemel. Niet het lijden en het kruis alleen maken gelukkig, 
maar de lijdzaamheid om het te dragen in gehoorzaamheid en liefde tot God, Die het oplegt. 

Kenmerken van deze deugd.  

De oorsprong van de lijdzaamheid 

Ze vindt haar grond in de Evangeliebeloften van Gods genadige verzoening. 

- Onderwerping aan Gods wil in het kruisdragen kan slechts in het besef nog veel meer verdiend 
te hebben door de zonde. 

- Het zaligmakend geloof eigent beloften, doet vertrouwen op de Heere en maakt geduldig (Ja-
kobus 1:3). 

- De liefde tot God verdraagt alle dingen (1 Korinthe 13:7). 

- De ware bekering doodt de zonde en versterkt het geestelijk leven (Romeinen 8:13). 

De openbaring van de lijdzaamheid 

Gods kinderen verdragen het lijden moedig, gewillig, met vreugde en standvastig, in tegenstelling 
tot de geveinsden en goddelozen voor wie het patience perforce ‘gedongen lijdzaamheid’ is. 
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Het oogmerk van de lijdzaamheid 

Gods Woord wekt op tot deze deugd en ware lijdzame zielen willen daarin hun God behagen (1 
Petrus 2:19), en willen zich niet door ongeoorloofde middelen uit het allerzwaarste kruis redden 
(Hebreeën 11:35 met Kanttekening 91). 

De uitwerking van de lijdzaamheid 

Deze deugd maakt de bezoeking en het kruis vruchtbaar, waarom Gods kinderen niet eens wensen 
daarvan bevrijd te worden voor en aleer God de Heere een zegen zal hebben nagelaten (Genesis 
32:26). 

Aansporende beweegredenen tot beoefening van deze deugd. 

God de Heere beproeft ons elk ogenblik en wij zijn van nature geneigd tot murmurering en onge-
duld. 

Overdenk de voornoemde noodzaak 

Zonder lijdzaamheid kunnen wij niet tot de eeuwige gelukzaligheid komen (Hebreeën 6:12). 

De deugd is uitnemend, daar zij aan God gelijk maakt 

God is de lijdzaamheid Zelf (Romeinen 9:22), Die deze deugd door de vinger van Zijn Geest in 
onze zielen werkt. Deze kroon en waar keurmerk van de Christenheid zal ons in waarheid bij God 
en mensen geliefd maken.  

Gregorius zegt dat de lijdzaamheid hulp en steun aan alle andere genaden geeft. 

Het voordeel en nut van deze deugd is velerlei 

- Zij bevordert Gods eer het meest en schittert in de ontelbare geloofshelden en martelaren, 
waardoor zij meer dan overwinnaars zijn geworden. 

- Deze deugd verlicht alle kruis en vermindert onze smart daar onze God en Vader, zodra Hij 
maar ziet dat Zijn kinderen zich onder Zijn machtige hand vernederen, terstond gereed staat 
om de roede van hun schouders af te nemen (Jakobus 5:11).  

Zonder lijdzaamheid kunnen  we geen vruchten dragen, Gods Woord niet met profijt horen, de 
sacramenten niet gebruiken, noch de Naam van God in waarheid aanroepen. 

Lijden (recht bezien) maakt geduldig 

God Zelf heeft daar de hand in (Amos 3:6); dit moet ons geduldig maken. Hij is medelijdend en 
matigt het kruis (1 Korinthe 10:13), waardoor Hij Zijn kinderen slechts wil beproeven, zuiveren en 
onderwijzen.  

Παθήματα, μαθήματα /Pathēmata, mathēmata/ ‘Kastijdingen zijn onderwijzingen’.  

- Tegenspoed brengt Gods kind tot een dieper gezicht op de zonde. God de Heere wil soms 
Zijn kinderen voor een tijd ‘vergeten’, opdat zij aan hun eigen wegen zouden mogen denken. 

- De tuchtroede voorkomt veel zonden. Vele zielen verdrinken in de voorspoed van de wereld, 
terwijl zij zich daarvan in tegenspoed onbesmet kunnen bewaren (2 Korinthe 12:7). 

- De kastijdingen doen ons tot de Heere wederkeren (Hosea 5:15), en naar de hemel verlangen 
(Filippenzen 1:23). De twee zusters van lijdzaamheid zijn armoede en tegenspoed. 

- Tegenspoed maakt de mens vruchtbaar. De droefheden zijn een nuttig snoeimes om de loten 
van onze uitgroeiende verdorvenheden af te snijden. 

- Op onszelf ziende hebben wij zwaarder kruis verdiend (Micha 7:9). 

- De vele voorbeelden en het volmaakte Voorbeeld, geeft nieuwe moed om te volgen (1 Petrus 
2:21). 

- Het eeuwig lijden van de verdoemde geesten in de hel moet ons aansporen het tijdelijk kruis 
te dragen (2 Korinthe 4:17) en geduldig te verdragen: het zal eens een einde nemen. Onze 
natuur is echter zwak en we kunnen zo gemakkelijk de almacht Gods vergeten én Zijn dierbare 
beloften. 

Enige regels en middelen om tot lijdzaamheid te komen.  

Wees veel in gebed 

Om van onze God zo’n genade te bidden (Filippenzen 1:29). 

p. 328 
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Onderzoek veel Gods Woord 

Om in deze goudmijn dit juweel te vinden (Romeinen 15:4). 

Tracht vleselijke gebreken te doden 

Roei ondeugden uit (Hebreeën 12:15), en klaag niet over de scherpte van de tuchtroede, maar over 
de zonde (Klaagliederen 3:39). 

Tracht het geloof meer in uzelf te doen wortelen 

Samen met de hoop (de moeder van de ware lijdzaamheid), is dit de grond geweest van de lijd-
zaamheid der heiligen. 

Wakker uw liefde tot God aan 

Hierdoor zult u niet verachteren in de lijdzaamheid. 

Behoud een goede consciëntie 

Deze is nodig om vrijmoedig te strijden. 

Zelfverloochening kan ons opwekken tot lijdzaamheid 

Ontbering van aardse dingen kunnen een zichzelf verloochenende ziel nooit van de geestelijke 
genaden beroven; anders zal verlies van vrouw of zoon hem terstond de moed laten zakken.  

Wie de knoop los kan maken, kan zeer gemakkelijk de zak ontbinden. 

Zelfverloochening geeft nieuwe krachten aan de ziel (Filippenzen 4:13). 

69. OVER DE BLIJDSCHAP IN GOD 
De heiden Seneca onderscheidt de ware blijdschap van de uitwendige vreugde, maar oprecht blij 
wezen kan het best op de school van Christus geleerd worden. In het algemeen is blijdschap een 
gemoedsbeweging, die ontstaat door het inwendig gevoelen van iets goeds dat genoten of verwacht 
wordt.  

Zoals rust het einde is van beweging, zo is de vreugde het einde van onze begeerte.  

Blijdschap is in het bijzonder zoals de Heilige Schrift hierover spreekt: een geestelijke en hemelse 
van de rechtvaardigen en een aardse en vleselijke van de goddelozen. 

De onbetamelijke dingen van de wereld die verheugen, zijn: 

- Zondige lusten en begeerten (dronkenschap, onkuisheid, overspel). 

- Wellustige vreugde (ijdele voorstellingen en gezelschappen). 

- Rijkdom en eer. 

De aard van de geestelijke blijdschap. 

Geestelijke blijdschap is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest, waardoor de ziel en het gemoed van 
de mens zich in het goede, en in het bijzonder in de Heere zijn God, zoals dat betaamt, te allen tijde verblijdt 
en in vreugde toeneemt. 

Een Christelijke deugd 

Deze wordt door een bovennatuurlijke genade alleen aan Gods kinderen geschonken (Johannes 
15:11). Het is een blijdschap die zijn oorsprong in een Drie-enig God heeft (Romeinen 15:13). 

Een innerlijke deugd 

Het is een blijdschap van de geest en van de ziel van de mens (Johannes 16:22). 

Een geestelijk goed als voorwerp van de blijdschap 

- De Heere, de Goedheid Zelf en Zijn gunst (Jesaja 61:10). 

- De geestelijke goederen: Gods gemeenschap, Gods Woord, Gods kinderen, Gods zegeningen. 

Maar ook tijdelijke zegeningen, als van God ontvangen, echter met mate (Prediker 2:2). Zij zullen 
zich het meest verheugen in het geestelijke. 

Een vreugde die toeneemt 

Deze gemoedsbeweging kan beter gevoeld dan met woorden uitgedrukt worden (1 Petrus 1:8). 

Een inwendige, redelijke blijdschap 

Deze vreugde wordt met onderscheid en gematigd beoefend (Lukas 1:47). 

Deel 3 
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Een vreugde in voorspoed én tegenspoed 

Oprechte blijdschap wordt onder een wolk van duisternis niet zo gauw verdonkerd (Romeinen 5:2 
tot 4). 

Noodzaak en billijkheid van de beoefening van blijdschap. 

Geestelijke blijdschap bevordert de kracht van de godzaligheid en doet vaardig lopen op de weg 
van Gods bevelen. 

Een privilege van Gods kinderen 

Naast bezit van de geestelijke schatten (geloof, hoop, liefde, lijdzaamheid), staan ze in de gunst van 
hun God, wat overvloedige reden tot vreugde is (Psalm 63:4). Wie iets gezaaid heeft, heeft het recht 
om te maaien (Psalm 97:11). Het wordt voortdurend beloofd en toegekend in Gods Woord (Psalm 
68:4). Niet alleen in dit leven (in beginsel), maar na dit leven zal deze blijdschap geheel vervuld 
worden (Jesaja 35:10). 

Een plicht van Gods kinderen 

Het is niet alleen gaudebitis ‘u zult blij zijn’, bij wijze van belofte, maar gaudete ‘verblijdt u’, een bevel 
(Filippenzen 4:4). 

- Dat Gods kinderen zich niet meer verheugen in hun God, komt door de zwakheid van hun 
geloof. En al is het dat zij weinig uitwendige vreugde hebben: zij zijn inwendig verheugd door 
de goede consciëntie die hen staande houdt. Ja, de droefenissen van Gods kinderen zijn alleen 
maar het zaad van de ware blijdschap (Psalm 97:11). Al schijnen de beekjes van geestelijke 
vreugde wat te verdrogen, de fontein zal nooit kunnen uitdrogen (Johannes 16:22). 

- De goddelozen mogen zich in al de uitwendige dingen van dit leven verheugen (Psalm 73:7), 
maar ze is zonder grond en vanbinnen zijn ze vol verschrikking, zoals Haman en Bélsazar. O, 
dat zij dit eens recht beseffen mochten (Prediker 11:9). 

Bijzondere kenmerken van de ware blijdschap. 

Geestelijke vreugde die toch vleselijke trekken heeft 

Vaak gegrond op het uitwendige 

Hierdoor verdwijnt ze spoedig (Jona 4:6 tot 8). 

Vaak menend dat het geestelijke vreugde is 

Toch is de oorsprong verkeerd. 

- Omdat we versierd zijn met voortreffelijke gaven en daardoor niet oprecht zijn. 

- Omdat de blijdschap niet uit het geloof is, wat nodig is (1 Petrus 1:8). 

- Omdat de blijdschap waan van eigen gerechtigheid is, en niet de gerechtigheid van Christus 
als oorsprong heeft (Romeinen 14:17). 

- Daar de bron van de blijdschap roem van mensen is, en niet een goede consciëntie (2 Korinthe 
1:12). 

- Roemrijke daden moeten geen oorzaak van vreugde zijn, maar persoonlijke verzekering van 
de zaligheid (Lukas 10:20). 

- Niet opgeblazen zelfverheffing, als van de verheugde Farizeeër, maar zelfvernedering geeft 
ware blijdschap (Johannes 3:29 en 30). 

- Niet de zoetigheid van aardse schepselen, maar de voorsmaak van de hemelse vreugde is oor-
zaak van ware blijdschap. 

Bedrieglijke vreugde over het welvaren van anderen 

Vaak is vreugde over de welstand van Sion slechts gericht op eigen welstand. Zodra er onheilen 
over de staat van Gods Kerk komen, laten ze de moed zakken. Door een algemene en schadelijke 
zwakheid van Gods kinderen zijn ze vaak treurig, hoewel ze toch door het bloed van Christus 
alleen daar recht op hebben ontvangen en het hun plicht is, zich in de Heere te verblijden. 

- Onze blijdschap moet inwendig, geestelijk en hemels zijn. 

- Het fundament van onze blijdschap moet in de droefheid haar oorsprong hebben (Mattheüs 
5:4). 

- Gepaste metgezellen van de blijdschap, welke de ziel sterkt, zijn vrede en gehoorzaamheid. 

p. 349 
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Beweegredenen tot beoefening van de blijdschap. 

De uitwendige wereldse vreugde 

Deze is slechts een ijdele schaduw zonder waarde en eindigt in veel bitterheden. 

De uitnemend schoonheid in deze deugd 

Augustinus zei eens Dulciores sunt lachrymae orantium, quam gaudium theatrorum ‘De tranen van degenen 
die bidden, zijn veel zoeter dan de blijdschap van de schouwtonelen’.  

De geestelijke blijdschap is het leven van de ziel van een Christen (Psalm 21:7). Al de gelukzaligheid 
van de hemel wordt ook voorgesteld onder de naam van vreugde (Mattheüs 25:21). 

- Blijdschap van Gods kinderen is de gulle gift van een rijke Koning! 

- Geestelijke blijdschap vergaat niet (Johannes 16:22). 

Het oneindig nut van deze deugd 

- Het is de grond van onze dankbaarheid (Psalm 33:1). 

- Het bevordert de dienst van onze God (Psalm 2:11). 

- Het maakt de religie aangenaam voor de naaste. 

- Het roept op tot godzaligheid Magnus est gaudium ‘De blijdschap in de Heere is als een magneet’. 

Beijveren voor deze vreugde verdrijft duivelse verwarringen 

Al is de ziel benauwd over zijn zonden (Psalm 38:5), zij zullen ons niet schaden als we ze betreuren 
en er geen behagen in scheppen. 

Enkele hulpmiddelen ter aansporing.  

Verzekering van Gods gunst in Christus 

Hoewel deze niet altijd even sterk gevoeld wordt, moeten we ze vóór alle dingen zoeken (Psalm 
27:4), en de oprechte blijdschap er niet door aan de kant laten leggen. 

Lees veel in het Woord des Heeren 

Het Woord van God is een schatkist, een provisiehuis, een magazijn van alle vreugde waar wij 
moeten komen om te putten met de vrouw uit Samaria. Het voornaamste tot blijdschap is dat onze 
namen geschreven zijn in het boek des levens (Lukas 10:20). 

Zoek eerst de gerechtigheid 

Bernardus zei Est gaudium de regno Dei, sed non est primum in regno Dei. De iustitia et pace gaudium procedat  
‘Het is een blijdschap in Gods Koninkrijk, maar het is niet het eerste in dat Koninkrijk. In gerech-
tigheid en vrede heeft deze blijdschap haar oorsprong’ (Prediker 12:13).  

Drieste zonden doven onze blijdschap uit (Éfeze 4:30). 

Buigen onder Gods wil 

Oprecht besef en beoefening hiervan zal vreugde niet verzwakken onder een tijdelijk kruis (Psalm 
42:12). 

Wacht met geduld en stel God geen maat. 

Hoewel een oude leraar klaagde brevis hora, longa mora ‘een kort uur en lang uitstel’, God weet het 
best wanneer en in welke mate Hij ons Zijn Geest van vreugde en blijdschap meedelen wil (Jesaja 
40:31). 

Overdenk Gods werken en behoudt een onergerlijke consciëntie 

Wat is rijkdom, als ziekte alle vreugde wegneemt? Wat is vrijheid, als armoede deze troost verduis-
tert? (Psalm 92:5 en 6). Chrysostomus zei Laetitiae fontem, voluptatis radicem lucrates es ‘U hebt met de 
fontein van de blijdschap de wortel van alle vermakelijkheid gewonnen’ 

70. OVER DE DANKBAARHEID TOT GOD 
Dankbaarheid is de beste offerande die een waar Christen voor ontvangen weldaden zijn God kan 
bewijzen (Psalm 50:14). In het algemeen is deze deugd een reflectie, een wedervergelding van eer 
aan de weldoener (Psalm 50:23). Thomas van Aquino en andere scholastieke leraren hebben zich 
beziggehouden met vele vragen rond de dankbaarheid, welke beschouwingen echter het hart en de 
ziel weinig warmte of troost schenken 

p. 364 
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Beschrijving van de dankbaarheid. 

Dankbaarheid is een Christelijke deugd, een bovennatuurlijke genade, die door de Geest van God in onze 
ziel wordt uitgewerkt, waardoor wij van de weldaden die wij ontvangen zodanig kennisnemen dat wij in de 
Naam van Christus onze Zaligmaker ernaar staan om onze God daarvoor gelijke vergelding te doen. 

Het is een Christelijke deugd 

Omdat deze genade wordt uitgewerkt door Gods Geest in een wedergeboren mens!  

Dankbaarheid bij natuurlijke mensen is slechts een schijn van deugdzaamheid (2 Timotheüs 3:2). 

Het voorwerp van deze deugd 

Dit zijn de ontvangen weldaden die nagenoeg ontelbaar zijn (1 Thessalonicenzen 5:18): lichame-
lijke, geestelijke, tijdelijke en eeuwige zegeningen en goederen. 

De aard van deze deugd 

De dankbaarheid verplicht tot een zekere gelijke vergelding (Psalm 116:12). 

- Kennis en erkentenis van de ontvangen weldaden is nodig. Augustinus en Chrysostomus zei-
den: er is duplex confessio, aut peccati, aut laudis ‘een dubbele belijdenis, van de zonde, van de lof’. 
De eerste hoort bij de bekering, de andere bij onze dankbaarheid. 

- De ontvangen weldaden moeten in behoorlijke waarde worden gehouden, want wij zijn de 
minste onwaardig. 

- Er moet dan genegenheid tot vergelding jegens God zijn, hoewel we hiertoe niet in staat zijn 
(Psalm 16:2). Zijn roem, lof en eer overal bekend maken zal Hij als vergelding Zich laten 
welgevallen. 

God onze dankbaarheid bewijzen 

De reden hiervoor is krachtig genoeg (Jakobus 1:17), zowel voor weldaden uit Zijn hand als die 
ons door hulp en dienst van mensen worden aangebracht, daar ook deze oorspronkelijk van God 
af komen. Dankbaarheid jegens mensen moet in de Heere en onder God worden bewezen (Psalm 
115:1). 

Dankbaarheid door Jezus Christus bewijzen 

Dit leert Paulus voortdurend, daar anders onze dankoffers de Heere niet kunnen welgevallen 
(Éfeze 5:20).  

Alles wat van een mens komt is bezoedeld door de zonde (Jesaja 64:6), maar Christus’ rijke ver-
diensten heiligen en maken het Gode aangenaam (Openbaring 8:3 en 4). 

Kenmerken van de oprechte beoefening van de dankbaarheid. 

God heeft niet voor niets de wijze, hoe Hij gedankt wil worden, voorgeschreven. Offeren van een 
mannetje of een wijfje was gelijkwaardig, maar het moest volkomen zijn (Leviticus 3:1).  

Oprecht danken moet met ons gehele hart, met de mond en met de daad.  

Augustinus zei conscientia, lingua, vita ‘met onze consciëntie, tong en leven. 

Dankbaarheid betonen met hart en ziel 

God had het vette en de inwendige delen van het offerbeest het liefst! Hij ziet op het innerlijk van 
de mens (1 Samuël 16:7).  

Zonder het hart zijn God een psalm zingen, kan Hem niet behagen (Éfeze 5:19). 

- Neem kennis van Gods weldaden en de wegen van Zijn voorzienigheid (Psalm 107:43). 

- Geestelijke warmte maakt de ziel geschikt tot lof van onze God (Psalm 33:1). 

- Onthoud de grote dingen die God gedaan heeft nauwkeurig in het geheugen. Dankbare ge-
moederen richten daartoe publieke gedenktekens op, maken psalmen ter gedachtenis, geven 
plaatsen bijzondere namen, etc.  

- Overweeg de waarde van de weldaden tegenover de onwaarde bij uzelf. Een zot kan niet dank-
baar zijn omdat hij niet ziet of zien wil wat God voor hem gedaan heeft. Een hovaardig mens 
kan niet dankbaar zijn, omdat hij meent dat hij dit wel verdiend heeft. 
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Dankbaarheid betonen met de tong 

Ware dankbaarheid kan niet verborgen blijven (Psalm 66:16). Omdat we God met de tong verheer-
lijken, wordt ze onze eer genoemd (Psalm 108:2). Hulpmiddelen (: bergen, heuvelen, wateren, mu-
ziekinstrumenten) roept de profeet David op hem te helpen God te verheerlijken, maar natuur en 
kunst zijn niet te vergelijken met hetgeen de stem van een dankbare ziel kan teweeg brengen. 

Dankbaarheid betonen met ons leven 

God danken en zijn weg wel aanstellen voegt David bij elkaar (Psalm 50:23). Wij moeten dikwijls 
tot onze ziel spreken Quid retribuam? ‘Wat zal ik den HEERE vergelden?’  

- De beste offerande is een vernederd hart (Psalm 51:18 en 19). 

- Offeren van onszelf door doding van een boezemzonde ter hand te nemen. Wij moeten niet 
onze beesten, maar onze beestachtige lusten slachten. 

- Betracht godsdienstige plichten zorgvuldig: ze zijn in de plaats gekomen van al de zoen- en 
dankoffers (Hebreeën 13:15). 

- Tracht voortdurend met God te wandelen: gerechtigheid oefenen, overvloedig zijn in aalmoe-
zen en gebeden, beteren van ons leven en vruchtbaar de werken van ons beroep doen (He-
breeën 13:16). Wij zullen niet uit onze woorden maar uit onze werken gerechtvaardigd worden. 

- Dank God in alles (1 Thessalonicenzen 5:18); in al Zijn schepselen(: grote en kleine dieren, 
maar ook in de zon, maan, sterren, donder en bliksem, kometen en aardbevingen), en de wer-
ken van Zijn besturing (: staat en kerk, maar ook van onze persoonlijke bewaring en zorg: 
zowel lichamelijk als geestelijk). 

- Dank God te allen tijde (Éfeze 5:20). Epictetus zei: gelijk de nachtegaal, zoals die gewoon is met weinig 
vermoeiing dag en nacht te zingen. 

De noodzaak van de dankbaarheid. 

De plicht tot dankbaarheid werd in het O.T. voorgeschreven d.m.v. de ceremoniële instellingen: 
feesten, offers, heiliging van eerste vruchten en eerstgeborenen. Tenminste honderdmaal tracht 
David het volk tot deze plicht op te wekken: Lofzingt Gode, looft den Heere, offert Gode dank, 
enz. Maar ook in het N.T. wordt hiertoe vermaand (Filippenzen 4:6). 

Nalaten ervan is onrechtvaardig tegenover de Heere 

Ook de natuur en de beste filosofen leren dat er niets verfoeilijker is dan ondankbaar te zijn.  

In het vergelden van ontvangen weldaden, geldt meer het gemoed (de innerlijke genegenheid), dan 
het uiterlijk vermogen (Markus 12:42 en 43), want wij kunnen ook noch aan onze ouders, noch aan 
onze God vergelding doen voor hetgeen wij van hen ontvangen hebben. 

Nalaten ervan is zondigen tegen onze godsdienst 

God heeft een welgevallen in de dankoffers (Psalm 69:32), welke voor een belangrijk deel onze 
godsdienst bepalen en Gods hoogste doel met de mens was. Wij zijn allen genegen om in onze 
nood tot Hem te gaan met onze gebeden, maar hoe weinigen zijn er die met dankzegging tot Hem 
terugkeren, als zij uit hun nood verlost zijn (Lukas 17:17)?  

De enige rente voor al Zijn weldaden waarvan God de Heere van ons betaling verwacht, is de roem 
en de lof van Zijn Naam. 

- Schrijf uitkomsten van zaken en de zegen daarin verkregen alleen aan God toe en verlaat u 
niet op de uiterlijke instrumenten en hulpmiddelen. 

- Bemerk, onthoud en erken Gods ontelbare weldaden die Hij dagelijks bewijst. We gaan aan 
ontelbare weldaden voorbij, omdat ze zo algemeen zijn: ons ademhalen, schijnen van zon, enz. 

- Acht Gods weldaden naar waarde en behoren, zodat ze niet snel vergeten worden. Het is altijd 
nog te weinig wat God de Heere ons doet, waarom we zeer geneigd zijn om ontevreden te 

zijn; μεμψίμοιροι /mempsimoiroi/ ‘murmureerders, klagers over hun staat’ (Judas:16). 

- Wees oprecht bekommerd om God gepaste vergelding te doen naar de van Hem ontvangen 
welvaart, door ons geheel met lichaam en ziel aan Hem over te geven met oefeningen en 
werken der liefde. Helaas vergelden velen de Heere kwaad voor goed. God overlaadt ons met 
Zijn zegeningen, en wij overladen Hem met onze zonden. Wij zijn als Jeschurun: de rechte, 
d.i. Israël (Deuteronomium 32:15).  
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Beweegredenen om op te wekken tot dankbaarheid. 

Verfoeilijkheid van de ondankbaarheid 

Het is zondigen tegen de genade en één van de landbedervende zonden welke, zoals Bernardus zei: 
‘als een schrale wind de fonteinen van Gods goedheid uitdroogt’ (Hosea 2:7 en 8).  

Ongevoelige schepselen zouden ons beschamen (Jesaja 1:2). 

Dankbaarheid als Christelijke plicht 

- Het is een uitnemende deugd, die drie goede zaken verenigt: iucundum, utile, bonestum ‘vermake-
lijk, nuttig, eerlijk (Psalm 147:1). 

- Het is een billijke en betamelijke deugd (Psalm 92:2 en 3). Is het niet billijk dat de stromen van 
de fonteinen terugvloeien naar de zee, de stromen van de dankzegging naar Hem, Die de God 
is van alle genade?   

De Heere is het waardig. Daartoe heeft Hij alles geschikt. Het is Gods bevel, waartoe we onder de 
liefelijke Naam van Jezus worden aangespoord (1 Thessalonicenzen 5:18).  

Er zijn zoveel redenen om te danken, in het bijzonder als gezien wordt op de geestelijke weldaden, 
gekregen in Christus, want als de genade slechts zo klein is als een mosterdzaadje: als ze oprecht is, 
is het genoeg tot de zaligheid. Ook de toekomstige noodzakelijkheden moeten ons dankbaar doen 
zijn voor weldaden in het verleden! 

Zodra de Heere ons omwille van onze ondankbaarheid zou beroven van Zijn weldaden, zouden 
we de grote waarde ervan inzien. Vaak is er ernst en ijver als enkele zegeningen ontbreken, maar 
nadat die ontvangen zijn, denken wij er niet eens aan God ervoor te danken. 

Besef dat Gods genadig verleende weldaden staan tegenover het verdiende tegendeel. Onthoud 
God deze lof en roem niet: het zal onze zielen net een hemelse en geestelijke vreugde vervullen. 

Regels als hulpmiddelen om de plicht te vervullen.  

Tracht hinderpalen weg te nemen 

- Hovaardij kan onze God niet verdragen (Jesaja 10:13). 

- Afgunst is de dochter van de hovaardij; laten we meer overdenken wat wij hebben, dan wat 
ons ontbreekt. 

- Overdaad baart vergetelheid van Gods weldaden (Deuteronomium 8:10 en 11). 

- Begeerte naar wereldse dingen maakt traag tot dankbaarheid: ze kunnen niet de meeste rust en 
troost geven. 

- Zorgeloosheid is reden tot uitstel om God te danken. 

Neem nog enkele dingen waar tot besturing 

- Hef ogen en hart op tot de hemelse Vader en Oorsprong van alle zegeningen. 

- Erken Gods weldaden persoonlijk en overdenk ze. 

- Beschouw Gods zegeningen al tekenen van Zijn liefde en gunst. 

- Bewaar de vele weldaden in het geheugenregister (Psalm 103:2). 

71. OVER DE HEMELSE GEZINDHEID 
Wereldsgezindheid, de tegengestelde deugd van de hemelsgezindheid, staat de beoefening van de 
ware godzaligheid het meest in de weg. 

Beschrijving van de deugd. 

De hemelsgezindheid is een Christelijke deugd, een vrucht van de Heilige Geest, waardoor een oprecht Christen 
van de aardse dingen afgetrokken en zo op het hemelse wordt gericht, dat hij zich daarmee het eerst en het 
meest bezighoudt en niets anders bedenkt. 

Een Christelijke deugd 

De heidenen hebben de regel Quae supra nos, nihil ad nos ‘De dingen die boven zijn, gaan ons niet 
aan’. Maar wij moeten ons daarmee wel degelijk bezig houden en ze bestuderen. 

Een vrucht van de Heilige Geest 

Als wij wedergeboren zijn, bedenken we wat hier boven is (1 Korinthe 2:10 en 11). 
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Afgetrokken van de aardse dingen 

Dit zijn zowel mensen als zaken (1 Johannes 2:16), welke door de zonde verdorven zijn (Psalm 
17:14). Het bedenken van de dingen die boven zijn (Kolossenzen 3:1), zijn geen wereldse hoogten, 
welke daarom laag en veracht zijn. Het zijn anderzijds ook niet de hoge verborgenheden bij God! 
De geopenbaarde dingen zijn voldoende voor ons (Deuteronomium 29:29). Het wezen Gods 
trachten te begrijpen zou hetzelfde zijn als kleuren te willen horen of geluid te willen zien: het is 
vergeefse inspanning en verwaande vermetelheid. Al te diep Gods verborgenheden willen inzien, 
is uitermate gevaarlijk en vaak de oorsprong van ketterijen. Op de vraag aan Augustinus wat God 
de Heere gedaan had eer Hij de wereld schiep, antwoordde hij Alta scutantibus gehennan praeparavit 
‘Hij heeft voor hen degenen die hoge dingen willen doorzoeken, de hel toebereid’. De dingen die 
boven zijn, zijn niet alleen personen en zaken die waarlijk boven zijn, maar ook omdat ze boven-
natuurlijk zijn en ons begrip te boven gaan.  

Het Griekse kernwoord φρονεῖν /phronein/ ‘bedenken’ is het werk van het verstand van de he-

melsgezinde ziel en richt het hart met zijn bewegingen (zijn vleugels) hemelwaarts (Mattheüs 6:21). 
Hemelsgezindheid is ook een tere zorg om te zoeken en te verkrijgen hetgeen dat boven is, dat is: 
gemeenschap aan de hemelse goederen. 

De beoefening van deze deugd.  

Aardsgezindheid is niet absoluut en volledig ongeoorloofd 

Aardse goederen zijn Gods zegeningen (Mattheüs 6:33), die voor ons aardse leven nuttig en nodig 
zijn. Het is ook heidens om zonder natuurlijke liefde te zijn (Romeinen 1:31).  

Hemelsgezindheid maakt echter dat het goed van de wereld óns niet heeft of bezit. 

Niet al te zeer aards zijn met onze gedachten 

- Een hemelsgezinde ziel is met een kleine maat van de aardse dingen tevreden (Spreuken 30:8 
en 9). Ons hart behoort maar een klein puntje van de wereldbol te raken, of zoals wiskundige 
filosofen zeggen quod globus tangit planum in puncto ‘een ronde bol raakt hetgeen effen is maar in 
één punt’. 

- Bedenk aardse dingen slechts op geschikte momenten. 

- Stel de aardse dingen altijd op de tweede plaats (Lukas 9:62). 

- Zet het hart niet op de aardse dingen door er opgeblazen over te worden (1 Timotheüs 6:17). 

Niet al te zeer aards zijn met onze hartstochten 

- Heb de aardse dingen (personen of zaken) niet zónder God lief. 

- Heb de aardse dingen niet in gelijke mate náást God lief (1 Johannes 2:15). 

- Heb de aardse dingen niet lief bóven God: dat is afgoderij. 

- Heb de aardse dingen niet lief tégen God: dat is wereldsgezindheid.   

Hemelsgezindheid betekent niet dat we nooit iets aards mogen bedenken of liefhebben 

- Alle genegenheden van de hemelsgezinde ziel worden voorbereid tot de dingen die boven zijn. 

- Vóór alles worden de dingen die boven zijn gezocht (Mattheüs 6:331). God wil de eerste bloem 
hebben van onze jeugd. 

- De hemelsgezinde ziel is geoefend in de dingen die boven zijn: dat is zijn element! 

- De hemelse dingen zijn dagelijks zijn eerste en laatste betrachtingen (Psalm 119:97). 

- De hemelse dingen worden boven alles van de aarde gezocht (Mattheüs 13:45 en 46).  

- Een oprecht hemelsgezinde ziel heeft de hemel tot zijn doel Sursum corda ‘Het hart naar boven’. 

- Door het geloof wordt, door alle bekommernis heen, getracht het recht op de hemelse dingen 
op zichzelf toe te passen (Handelingen 7:56). 

- Nederigheid hoort bij hemelsgezindheid. 

- Al de uitwendige zinnen (ogen, oren en reuk) zijn vervuld van het hemelse (Psalm 34:9). 

- Ook al de innerlijke bewegingen van de ziel zijn hemels (Psalm 42:3). 

- De tale Kanaäns zal hen bekend maken (Handelingen 4:20). 

- Leven en werken zijn hemels (1 Korinthe 15:58). 
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De hemelsgezindheid kent helaas ook ontsporingen 

- Leven in een klooster betekent niet dat men in waarheid hemelsgezind is, het is vaak een ijdel 
en leeg leven, menigmaal goddeloos, in onwetendheid; Erasmus zei monacho indoctior ‘onwetend 
als een monnik’. 

- Velen bij ons vertonen een schijn van hemelsgezindheid, maar zoeken in de eerste plaats niets 
anders dan het aardse, vóór het hemelse en vaak nog op een verkeerd moment, als het ons het 
best schikt, terwijl we dan juist door onze God verplicht worden om ons met het hemelse 
bezig te houden. 

- Zijn er overleggingen van het hemelse, dan blijven (overnachten) deze niet altijd in het hart 
(Jeremia 4:14) en zijn onvruchtbaar; ook dit is jammerlijk zelfbedrog. 

- Het gebeurt ook dat wij dingen die op de aarde zijn, aanzien voor hetgeen boven is: een kalf 
voor God, de antichrist voor Christus, bijgeloof voor religie. 

- Een sterke begeerte naar de dingen die boven zijn, kan bij sommigen ook alleen maar op de 
gaven en niet op Christus gericht zijn (Romeinen 16:18). Dit zijn geen liefhebbers van de 
Heilige Geest, welke Zijn krachtige invloeiingen zoeken, maar zij zoeken slechts uitwendige 
vertroostingen. 

- De vele onwetenden hebben, door hun kennisgebrek van het hemelse, hier geen begeerte naar. 

- Vaak stelt men het uit tot de ouderdom, of tot op het doodsbed, om nauwkeurig aan het 
hemelse te denken: dit zou maar al te gauw de aardse blijdschap kunnen uitblussen. 

- Velen zijn prodigi proicientes ‘doorbrengers en wegwerpers’ en er zijn sues conculantes ‘vertrappende 
zwijnen’ waar de apostel van spreekt (Hebreeën 10:29). 

- Velen houden zich wel wat bezig met de dingen die boven zijn, maar beogen alleen zichzelf 
(Johannes 6:26). 

- Velen willen het hemelse (zoals Thomas) tastbaar bewezen hebben, en maken zich gelijk aan 
de heidense Plato, die van Mozes zei Multa dicit sed non probat ‘Hij zegt wel veel, maar hij bewijst 
het niet’. 

- Hovaardige, opgeblazen mensen menen hoog te zijn, maar zij bezitten geen hoge geest omdat 
zij aan het aardse blijven hangen, wat als een opgaande rook uiteindelijk verdwijnt (Psalm 
138:6). 

- Velen hebben geen enkele smaak in de dingen die boven zijn: ze zouden liever honderd preken 
verzuimen dan de winst van een schelling (een oude zilveren munt ter waarde van zes stuivers) (Amos 
8:5). Tertullianus zei Quam sapiens argumentatrix est ratio, cum metuit ne aliquid seculi amittat ‘Wat 
een wijze redenaar is het menselijk vernuft, als het vreest iets van de wereld te verliezen’. 

- Velen willen in het godsdienstige niet al te stipt zijn, terwijl ze met het aardse nimmer tevreden 
zijn. 

- Hoe flauw zijn de verlangens van velen naar de hemel, hoewel zij wel met Bileam begeren de 
dood van de rechtvaardigen te sterven, zonder de middelen te willen gebruiken, nog minder: 
verdriet of vervolging te moeten ervaren. 

- Velen spreken slechts over hemelse dingen om daarmee gekheid te maken en bevelen de tale 
Kanaäns hun leraars aan. 

De noodzakelijkheid van de beoefening van de deugd.  

Het was de vermaning van onze Zaligmaker (Mattheüs 6:19 en 20), maar ook vele andere bevelen 
in het woord des Heeren trachten ons af te trekken van de zorgvuldigheden van dit leven.  

Terwijl Gods kinderen nog op de aarde zijn en met hun God kunnen spreken in het gebed, Hem 
tot zich horen spreken in Zijn Woord, Zijn heilige sacramenten gebruiken, zijn ze als het ware in 
de hemel (Romeinen 14:17). Het is hun een bitterheid om onder aardse, vleselijke en goddeloze 
mensen te verkeren.  

De Zaligmaker heeft op aarde in het algemeen niet veel opgehad met de aardse dingen. Hoe zouden 
wij ons er dan van kunnen verzekeren met Christus opgewekt te zijn, als wij niet hemelsgezind zijn? 
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Beweegredenen die opwekken tot hemelsgezindheid. 

Wereldsgezindheid is zo schadelijk 

Hoe meer dat mensen van de aarde bezitten zoals de rijke jongeling, hoe ongelukkiger ze zijn, 
omdat het buiten Gods gunst en gescheiden van de hemelse dingen is. Wij moeten met de heilige 
Lot als met de hand uit het Sódom van deze wereld getrokken worden. 

Aardse dingen zijn niet de ware goederen 

- Ze zijn leeg en ijdel en kunnen het hart niet vullen, nog minder troost geven in het uur van de 
beproeving (Psalm 49:7 en 8). 

- Het zijn bedrieglijke goederen; het is fantasie of inbeelding, zoals het Griekse kernwoord uit-

drukt: σχῆμα /schēma/ ‘gedaante’ van deze wereld (1 Korinthe 7:31). 

- Het zijn onzekere goederen die voorbij gaan: vuur, mot en roest kunnen ze verteren, dieven 
kunnen ze stelen (1 Johannes 2:17). 

- De aardse dingen kwellen de geest: in het verkrijgen, vermeerderen, bewaren én verliezen er-
van (Prediker 5:12). 

Overdenking van aardse goederen is schadelijk 

- Het zijn overspelige gedachten (Jakobus 4:4). 

- Het zijn bedrieglijke gemoedsbewegingen die het verstand verblinden. 

- Het zijn kwellende gedachten die geen rust geven. 

- Het zijn ondankbare gedachten. 

- Er is veel begeren en afgunst in. 

- Liefde tot aardse dingen is vuil, schandelijk, onnatuurlijk en vormt een hinderpaal bij het zoe-
ken naar betere goederen (2 Timotheüs 4:10). 

- Satan gebruikt dit als een verderfelijke strik en het is een wijde deur naar allerlei zonden.  

We mogen niet op twee gedachten hinken.  

In de mate waarin de begeerte (tot de wereld) toeneemt, in die mate moet de liefde (tot God) 
afnemen. Contraria sunt cupiditas et charitas ‘De begeerte en de liefde zijn twee tegenstrijdige dingen’. 

Hemelsgezindheid is ook in zichzelf profijtelijk 

Verzekering van de wedergeboorte 

Hemelsgezindheid is de ware toets van het Christendom en verzekert ons van onze geestelijke 
wedergeboorte welke ons naar boven trekt (Filippenzen 3:14). 

Voortreffelijke goederen als voorwerp 

- Hemelse goederen zijn, als betere soort dan de aardse, ten beste voor de ziel. 

- De dingen die boven zijn, zijn de zuiverste (Jakobus 3:17). 

- Deze goederen vertegenwoordigen een schat (Mattheüs 13:44). Daarin is pretium et abudantia 
‘waarde en overvloed’. 

- Gemis van deze goederen zou de ziel voor eeuwig ongelukkig maken. 

- Alleen hierdoor kan de hemelsgezinde ziel verzadig worden (Johannes 4:14). 

- De dingen die boven zijn, zijn van een onveranderlijke duurzaamheid (2 Korinthe 4:18). 

Bedenken wat boven is, is zielsprofijtelijk 

- Het maakt ons Gode aangenaam (2 Korinthe 8:12). 

- Het maakt ons in ware zin edel (Handelingen 17:11). 

- Het is het beste middel om de strikken van de satan, die beneden op de aarde liggen, te ontgaan 
(Prediker 7:26). 

- Het is het juiste middel om tot volmaaktheid te geraken (2 Korinthe 3:18). 

- Het brengt ons gemoed tot rust (Psalm 116:7). 

- Het leidt ons tot de gelukzaligheid (Filippenzen 3:20).  
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Enkele regels.  

Om nooit al te aards gezind te zijn 

- Maak het hart los van de wereld, dan vliegt het omhoog (Psalm 119: 19 en 20). 

- Acht aardse goederen gering, dan worden we er niet verzot op. 

- Bedenk onze hoge afkomst, dan is de wereld slechts als een gevangenis; wij zijn tot een betere 
woning geroepen. 

- Denk aan Gods volheid in Christus (Kolossenzen 3:11). 

- Geloof dat God een genadige Vader is: na dit leven, maar ook nu (Mattheüs 6:31 en 32). 

- Heb de dingen die boven zijn oprecht lief. 

Als aansporing tot hemelsgezindheid 

- Sta ernaar om met God te wandelen, Hem te ontmoeten en onze Jezus, met Simeon, in de 
armen van het geloof te nemen. 

- Onderzoek met een geheiligd verstand voortdurend wat hier boven is (Psalm 27:4). 

- Acht het hemelse in grote waarde, dan zult u het meer gaan zoeken. 

- De gesproken woorden in het huis des Heeren over de dingen die boven zijn, moeten het 
voedsel van onze ziel zijn; het oor is het gehemelte van de ziel. 

- Bid God veel dat Zijn Geest onze harten krachtig wil opheffen tot de dingen die boven zijn 
(Psalm 51:13 en 14). 

72. OVER DE DEUGD VAN DE CHRISTELIJKE GETROUWHEID 
De beoefening van de naastenliefde, die onze God in de tweede Tafel van Zijn Wet van ons eist, 
zal in haar algemene aard worden bezien en niet worden onderscheiden in afzonderlijke deugden. 

Het Griekse kernwoord πιστός /pistos/ ‘getrouwheid’ is in het Latijn fidelis, en komt van het 

woord πίστις /pistis/ ‘geloof’ dat in het Latijn fides is. Naar dit woord noemt Paulus de heiligen: 

gelovigen (Éfeze 1:1) en de leer van het Evangelie iets om op te vertrouwen (1 Timotheüs 1:15). 
Het Woord des Heeren spreekt dikwijls over de getrouwheid van God (1 Korinthe 1:9) en van 
Christus Jezus (Hebreeën 2:17).  

Hier zal worden gehandeld over de getrouwheid voor zover die in de mens plaatsheeft (Mattheüs 
25:21 en 23). 

Beschrijving van de deugd. 

Getrouwheid is die Christelijke deugd waardoor wij van God geleerd zijn in hetgeen ons bevolen en toevertrouwd 
is, getrouw te zijn. 

Getrouwheid zoals de scholen van de heidenen beschrijven, mist alle geloof en zoekt slechts eigen 
eer. Christelijke getrouwheid is Gods gave (1 Korinthe 7:25), en gaat met het zaligmakend geloof 
gepaard. Christelijke getrouwheid leert ons in hetgeen bevolen is, niet te kort te schieten. 

Tweeërlei getrouwheid. 

Ten opzichte van onze God 

- In het goed besteden van onze ontvangen talenten: verstand, welsprekendheid, kennis, eer, 
rijkdom en geestelijke gaven (Lukas 19:17). 

- Getrouwe plichtsbetrachting (1 Timotheüs 1:12). 

- Houden en volbrengen van beloften jegens God: plechtige geloften én beloften bij ziekten en 
gevaren (Psalm 116:14). 

Tegenover onze naaste 

- Veraciter loquendo  ‘waarheid spreken’ (Spreuken 14:5). 

- Tenaciter celando  ‘standvastig zwijgen’: grote getrouwheid aan een vriend (Spreuken 11:13). 

- Simpliciter vivendo  ‘eenvoudig leven’: zonder bedrog of arglistigheid (1 Petrus 2:1). 

- Stabiliter habendo  ‘volhardend getrouw zijn’ (Openbaring 2:10).  

Waar het oprechte geloof en de ware vreze Gods eens hebben plaats genomen, daar is het dat zij 
in alles getrouw zullen handelen.  
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Helaas is de ontrouw een algemene landsziekte geworden tot schande van Nederland. Dit is de 
reden waarom zoveel bezegelingen en sterke akkoorden nodig zijn, eer men iemand kan vertrou-
wen (Jesaja 59:14 en 15). Het is bijna bespottelijk om getrouw en eenvoudig te handelen. 

Aansporingen tot getrouwheid. 

Het is ons aller plicht 

- Bestuurders in de regering: u bent patres patriae ‘vaders des vaderlands. 

- Voorgangers in de gemeente: u moet waken over de zielen (Hebreeën 13:17). 

- Juristen: misbruik de goede wetten van de staat nooit tot nadeel van de onschuldige. 

- Artsen: streef naar gezondheid van de lichamen. 

- Rentmeesters: onttrek niets aan de goederen van andere mensen. 

- Voogden: God is Vader der wezen en Rechter der weduwen (Exodus 22:22 en 23). 

- Handelslieden: wees getrouw (1 Thessalonicenzen 4:6). 

- Familiebetrekkingen: zie deel I en II. 

- Allen: mannen, vrouwen, jong en oud zijn aan Gods Wet onderworpen. 

Het is jegens alle mensen 

- Ook jegens ongelovige heidenen opdat Gods Naam niet gelasterd worde (Ezechiël 17:18 - 20) 

- Ook aan ketterse mensen, wat door het pausdom ontkent wordt. 

- Ook jegens bedriegers en trouwelozen, zoals Jozua de eed hield met de Gibeonieten. 

- Ook aan gezworen vijanden. 

Nog enkele beweegredenen om getrouw te zijn 

- Ontrouw maakt de weg vrij voor allerlei ongerechtigheid. 

- Wij zijn rentmeesters die eens rekenschap moeten geven (Lukas 16:2). 

- De natuur en het heidendom wijzen getrouwheid als deugd aan: zullen zij tegen ontrouwe 
gelovigen getuigenis moeten geven? 

- Keizer Serverus Alexander liet met gouden letters de spreuk voor zijn paleis schrijven Quod 
tibi fieri non vis, alteri ne feceris ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. 

- Het geeft een geruste consciëntie en toont dat we metterdaad ware Christenen zijn. Onze 
huisgezinnen zullen meer en meer bevestigd worden, als zij in alles getrouw handelen (Spreu-
ken 28:20). 

73. OVER DE LIEFDE JEGENS ALLEN EN TOT DE BROEDERS 
De apostel onderscheidt twee dingen in dit livrei van een Christen: de broederlijke liefde en de 
liefde jegens allen (2 Petrus 1:7). 

Beschrijving van deze deugd. 

De liefde is een genadegift van God, door de Geest van God in onze ziel gestort, waardoor wij uit het voelen 
van Gods liefde jegens ons, bewogen worden om onze naasten, alle mensen in het algemeen, en in het bijzonder 
onze broeders in Christus, als onszelf lief te hebben. 

Een genadegift Gods 

De morele deugd van de natuurlijke liefde in gezinnen en jegens vrienden en verwanten komt ook 
voor bij de heidenen en onwedergeborenen. Echter de Christelijke deugd als bovennatuurlijke ge-
nadegave beschrijft de apostel (1 Johannes 4:7). 

Oorsprong in het geloof 

De liefde Gods ontsteekt een vurige liefde tot onze naasten. Onze geringe goedheid kan niet tot 
God reiken (Psalm 16:2), en tracht zich daarom uit te strekken zover als wij kunnen (Psalm 16:3). 

Alle mensen als voorwerp 

Hoewel het Griekse kernwoord πλησίον /plēsion/ ‘naaste’, de algemene betekenis heeft van ‘de-

genen die dicht bij ons wonen en onze naburen zijn’, wordt in de wet des Heeren bevel gegeven 
om de dwalende os of ezel van onze vijand of hater terug te brengen (Exodus 23:4 en 5): dit is de os 
of ezel van onze broeder (Deuteronomium 22:1 tot 3). 
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Ook vreemden en vijanden moeten wij liefhebben (Mattheüs 5:44). In het bijzonder moeten wij de 
broeders liefhebben: die van onze geestelijke maagschap zijn, hetzij metterdaad of dat zij door hun 
belijdenis daarvoor gehouden worden (1 Thessalonicenzen 4:9 en 10). 

Alle goeds naar lichaam en ziel trachten aan te brengen 

De begeerte om zich met de geliefde te verenigen zoekt vermaak in zijn/haar gezelschap. 

Liefhebben als onszelf 

Wij mogen onszelf liefhebben, hoewel de Schrift hier geen uitdrukkelijk bevel toe geeft (Éfeze 5:28 
en 29). Deze eigenliefde is echter dikwijls te vleselijk en dan schadelijk. De geoorloofde liefde is 
oprecht en zetelt niet alleen op de tong en de lippen, maar in het hart en is altijddurend. Zo moet 
ook onze liefde jegens onze naaste zijn, met een bijzondere geestelijke liefde, die onze ziel verrijkt 
en de welstand van de ziel van onze naaste ter harte gaat (Johannes 13:34). 

De beoefening van deze deugd.  

Hoever deze liefde zich uitstrekt 

- Tot allen (Mattheüs 7:12): in toegenegenheid (Romeinen 10:1) én metterdaad, door ze te ver-
manen en zo van de eeuwige dood trachten te behouden (Jacobus 5:19 en 20), en behulpzaam 
te zijn of schade trachten te voorkomen (Romeinen 12:20 en 21). 

- Jegens de broeders en al de heiligen op een hartelijke wijze (1 Petrus 1:22), door woorden van 
troost en vermaning en daden van barmhartigheid (Handelingen 4:32).  

Grondredenen die tot deze deugd verplichten 

- Wij zijn allen in onze eerste ouders naar Gods beeld geschapen (Genesis 9:6), hoewel dit mis-
maakt is. 

- Wij zijn allen van dezelfde natuur: uit een en dezelfde stof (Handelingen 17:26); jegens de 
broeders zijn we ook één geest met elkaar (Johannes 3:6). 

- Wij ervaren allen dezelfde zwakheden(Prediker 9:2); die uit God geboren zijn, worden door 
de wereld het meest gehaat: en dat verbindt! (Galaten 6:2). 

- Bij zorgen moet de liefde van anderen ons te hulp komen (2 Korinthe 8:13 en 14). 

- Wij moeten er naar staan onze hemelse Vader gelijk te worden, Die Zijn schepsel niet haat 
(Lukas 6:35). 

- Het is Gods eis en bevel (Leviticus 19:18); inzonderheid geldt dat de broeders (Johannes 
15:12). 

Kenmerken van deze deugd.  

Algemeen is de liefde vurig en ongeveinsd 

Liefde baart gemeenschap en verenigt de gemoederen (1 Korinthe 13:4 tot 8). 

Liefde tot de broeders en tot de heiligen is oprecht 

De mens kan ook in de liefde de hypocriet spelen. Soms worden heiligen begunstigd tot eigen 
voordeel, en niet omdat ze godzalig zijn: Daniël aan het hof in Babel en Jakob over de kudde van 
Laban. De ware heiligen moeten een Benjaminsportie hebben in onze liefde. 

- Het is een werk van Gods Geest, want van nature haten wij God, Zijn Wet en Zijn kinderen 
omdat die heilig zijn (1 Johannes 3:14). Qui amat supra, amat infra ‘Wie boven liefheeft, heeft 
ook beneden lief’. 

- Het ziet op het voorwerp: heiligen die in de waarheid wandelen en niet omdat ze wijs zijn of 
aanzien hebben (Mattheüs 10:42). Wel mogen we met een meer vertrouwelijke liefde deze of 
gene broeder liefhebben zoals onze Zaligmaker Johannes meer lief had dan iemand anders van 
Zijn discipelen. 

- De werkingen ervan zijn verschillend. In tijden van nood blijven wij hen als broeders erkennen 
(Spreuken 17:17). Wij zijn niet afgunstig als onze broeders voorgetrokken worden vanwege 
hun voortreffelijke gaven, maar wij zullen ons erin verheugen (Johannes 3:29 en 30). Zij heeft 
een smartelijke droefheid over de goddeloosheid van de mensen, wat Augustinus een vervol-
ging noemt, welke erger en bitterder is dan het doden van het lichaam door bloedige tirannen 
(Psalm 139:21 en 22). 

p. 487 

p. 484 

p. 495 

p. 491 

p. 502 



38 

 

Alle gaven en goederen zullen worden aangewend om de lichamelijke en geestelijke welstand van 
de oprechte broeders te bevorderen (Spreuken 27:9). 

Opwekking tot beoefening van deze deugd.  

Het is onze plicht jegens allen 

Chrysostomus: ‘Het is niet in onze macht dat wij zonder vijanden zouden leven, maar wel dat wij hen niet haten’. 

- Wij wensen toch ook (indien mogelijk) door allen bemind te worden? 

- Wij wensen toch dat God onze zonden wil vergeven? Zouden wij dan onze vijanden niet willen 
vergeven? 

- Een liefdeloze gestalte in ons hart kan gemakkelijker door de duivel in goddeloosheid worden 
verstrikt. 

- Al is het troostrijker zijn vrienden lief te hebben: wie zijn vijand liefheeft, krijgt de grootste 
overwinning en legt de zwaarste wraak op hem (Romeinen 12:19). 

Het is onze plicht jegens de broeders 

- De liefde tracht elk het zijne te geven: ze heeft een geestelijke dwang (2 Korinthe 5:14). Zonder 
deze liefde zijn de beste plichten niets waard (1 Korinthe 13:1). 

- Als wij de liefde niet hebben, missen wij alle ware deugden (Kolossenzen 3:14). 

- Deze deugd is zeer profijtelijk t.o.v. anderen (: een vuur dat zijn hitte meedeelt aan dingen die 
daar dichtbij zijn), én t.o.v. onszelf. Ze geeft troost dat Gods Geest in ons woont, dat het 
geloof in ons werkt, dat wij gerechtvaardigd zijn en het verzekert ons van onze eeuwige geluk-
zaligheid (1 Johannes 3:14). 

- Liefdeloosheid is zeer schadelijk: dezulken zijn in gevaar van de eeuwige verdoemenis (1 Jo-
hannes 2:9 tot 11). 

- De haat van de wereld jegens de broeders verplicht om hen des te meer lief te hebben (Johan-
nes 15:17 tot 19). 

- Gods liefde jegens ons is een geweldige spoorslag (1 Johannes 4:9 tot 11). 

Enkele regels en middelen ter beoefening 

- Goede kennis van de religie en de waarheid naar de godzaligheid is nodig om ons aan elkaar 
te verenigen en in de liefde te doen wortelen. 

- De ware broeders moeten wij hoogachten: het zijn Gods gunstgenoten, Zijn lievelingen, Zijn 
schat en Zijn eigendom (Maleachi 3:17). Met dezulken zullen we immers een nauwe gemeen-
schap zoeken?! 

- Wij moeten naar het uitwendige (: de oprechte belijdenis) in liefde over onze broeder oordelen 
en zijn hart en consciëntie aan God bevelen. 

- Verscheidenheid van oordeel in dit of dat middelmatig punt mag nooit enige vervreemding 
van gemoederen teweegbrengen; het is onmogelijk dat wij in alle delen en stukken van de 
religie zouden overeenkomen (Filippenzen 2:2). 

- Doe alle vleselijke eigenliefde uit uw hart weg (1 Timotheüs 6:4). 

- Onze harten moeten eerst doorwarmd zijn door de stralen van Gods liefde tot ons, eer onze 
liefde tot anderen kan overlopen. 

- Overdenk veel het nut van deze deugd (zowel in het lichamelijke als het geestelijke), maar ook 
de schade als wij de broeders niet liefhebben (tot oneer van God en schande van onze belij-
denis). 

- Kennis van elkaars gaven en goed gebruik ervan, zal de liefde onderling doen toenemen. 

- Tracht elkaar naar de ziel wel te doen: dit verplicht tot wederliefde en maakt de liefde meer en 
meer volmaakt. 

- Tracht zwakheden van de broeders met de mantel der liefde te bedekken (Spreuken 17:9). 

- Houdt aan in het gebed, dat God de harten van de broeders meer en meer in liefde jegens u 
wil ontsteken. 
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