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1 Het geloof
•l in de dogmatiek
••••••

'GELOOF IS EEN LEVEND, VERMETEL EN ZÓ VAST VERTROUWEN OP GODS

GENADE, DAT DE GELOVIGE ER DUIZENDMAAL VOOR ZOU WILLEN STERVEN.

EN DIT VERTROUWEN EN DEZE KENNIS VAN GODS GENADE MAKEN

VROLIJK, ZELFBEWUST EN BLIJ TEGENOVER GOD EN ALLE SCHEPSELEN;

HETWELK DE HEILIGE GEEST WERKT IN HET GELOOF: DAT ZEGT LUTHER

OVER HET GELOOF. ZO WORDT HET GELOOF ERVAREN IN HET HART.

MAAR IN DE DOGMATIEK, WAARIN DE THEOLOGEN SYSTEMATISCH

NADENKEN OVER WAT GOD IN ZIJN WOORD GEOPENBAARD HEEFT,

WORDT AL EEUWENLANG NAGEDACHT OVER WAT NU PREclÉS HET GELOOF

IS. EEN BEKENDE ONDERSCHEIDING (DENK AAN ZONDAG 7) ZEGT, DAT

GELOVEN TE MAKEN HEEFT MET KENNIS, TOESTEMMEN EN VERTROUWEN.

In deze tweede bijdrage gaan we na-
denken, over hoe het ware geloof nu
met Christus als Zaligmaker verenigt.
Hoe worden wij nu door het geloof
met Christus verenigd? De Schotse
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theoloog Thomas Boston heeft het vol-
gende daarover gezegd: 'Het is niet de
habitus van het geloof, maar het daad-
werkelijke geloven, waardoor de Geest
ons met Christus verenigt. De Heilige
Geest werkt in ons dat daadwerkelijk
geloven, als hij dit onmiddellijk voort-
brengt vanuit het geestelijke leven dat
Hij ons gegeven heeft door de mede-
deling van Zichzelf aan ons. En door
dat daadwerkelijke geloven worden
wij verenigd met Christus, in de zin dat
wij daardoor Christus aannemen, en
Hem aankleven' (Works, 7, 82).

Deze moeilijke uitspraak van Thomas
Boston wil ik verduidelijken aan de
hand van een voorbeeld. Als er in een
huis een deur zit, dan zit deze deur
gewoonlijk dicht. Zo is voor elke zon-
daar de toegang tot God gesloten. Hoe
kunnen we nu zo'n gesloten woning
ingaan? Hoe kunnen we met God ver-
zoend worden? Daar hebben we een
sleutel voor nodig. De sleutel van het
geloof. Maar is het bezit van zo'n sleu-
tel voldoende? We begrijpen allemaal,
dat, als we de sleutel hebben ontvan-



gen, we ook daadwerkelijk deze sleutel
zullen moeten gebruiken, om de deur
te openen! Niet het bezit van de sleutel
opent de deur, maar het gebruik van
de sleutel opent de deur. Door daad-
werkelijk de sleutel van het geloof te
gebruiken, verenigt Gods Geest ons
met Christus. Zo gaan we in door de
enge poort. Dat is wat Thomas Boston
bedoelt met deze prachtige uitspraak.
Niet het vermogen om te kunnen ge-
loven (het bezit van de sleutel van
het geloof) verenigt ons met Christus,
maar door het daadwerkelijk geloven
(het gebruik van de sleutel) verenigt de
Heilige Geest ons met Christus.

De woorden uit Johannes lOvers 9
laten ons dat ook prachtig zien. Wat
zegt Jezus daar? Ik ben de Deur; indien
iemand door Mij ingaat, die zal behou-
den worden. Niet het kijken naar de
Deur, niet het bewonderen van de
Deur, maar het gebruikmaken van de
Deur zal ons behouden. We moeten
ingaan door de Deur. Door daadwer-
kelijk in Jezus Christus te geloven,
wordt u eeuwig behouden. Wie bo-
venstaande helder inziet, zal begrij-
pen, waarom zo veel gereformeerde
theologen (denk aan de puriteinen en
de mannen van de Nadere Reforma-
tie) zo vaak spreken over de daad van
het geloof. Want wie niet gelooft, zal
verdoemd worden.

Wellicht vraagt u zich af: Is dit onder-
scheid zo belangrijk? Ja! Twee rede-
nen zou ik willen noemen, waarom
het belangrijk is, om dit helder te
hebben. In de eerste plaats is dit be-
langrijk voor de prediking. Prediking
is immers verkondigen, dat er een
gewillige Zaligmaker voor zondaren
is. In de prediking van het Evangelie
wordt Christus aan zondaren aange-
boden. Waarom? Opdat wij Hem, door
de daad van het geloof, zouden aan-
nemen. Als de oproep tot de daad van
het geloof niet doorklinkt in de pre-
diking van het Evangelie, dan vervalt
de prediking tot een beschrijvende
prediking. Als de oproep tot geloof in
Christus de Gekruisigde in de predi-
king ontbreekt, is het gevaar levens-
groot aanwezig, dat een hoorder net
zo gemakkelijk de kerk uitgaat, als hij
erin gekomen is.Door de dienst van de
predikers van het Evangelie worden

Door daadwerkelijk
de sleutel van het geloof
te gebruiken, verenigt Gods
Geest ons met Christus.
Zo gaan we in door
de enge poort.
de mensen geroepen tot bekering en
het geloof in Christus, de Gekruisigde.
Want hoe zullen zij in Hem geloven van
Welken zij niet gehoord hebben? En hoe
zullen zij horen zonder die hun predikt?
(DL 1-3) En daarom zegt Jezus Chris-
tus tot ons: Komt herwaarts tot Mij, al-
len die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven. Komen tot Christus is no-
dig om rust te ontvangen.

Wat is preken? Preken is alle hoorders
oproepen tot de daad van het geloof
(zie HC Zondag 31) zodat zondaren
met de Bruidegom verenigd worden.
Zoals een bruid op de huwelijksdag
door het geven van haar jawoord, met
haar bruidegom verenigd wordt, zo
wordt een zondaar door in Christus te
geloven, met de Bruidegom verenigd.
Johannes de Doper kent als vriend
van de Bruidegom maar één verlan-
gen: dat de bruid zó aan Christus ver-
bonden wordt (Joh. 3:29).

Wat is de tweede reden waarom het
zo belangrijk is dat we beseffen, dat
we door de daad van het geloof met
Christus verenigd worden? Omdat wij
zó door God gerechtvaardigd worden
en vergeving van zonden ontvangen.
Wie als zondaar in Christus gelooft,
ontvangt de vergeving der zonden.
Paulus zegt in Galaten 2 vers 16: Doch
wetende dat de mens niet gerechtvaar-
digd wordt uit de werken der wet, maar
door het geloof van Jezus Christus, zo
hebben wij ook in Christus Jezus geloofd,
opdat wij zouden gerechtvaardigd wor-
den uit het geloof van Christus en niet
uit de werken der wet. Zonder deze
geloofsvereniging met Christus, kan
God, met eerbied gesproken, ons niet
vrijspreken van onze zonde. Zonder
geloofsdaad géén rechtvaardiging.

Dat de genoemde Thomas Boston met
zijn uitspraak voluit in de gereformeer-
de traditie staat, blijkt wel uit de uitleg
die Ursinuszo'n twee eeuwen daarvóór
bij Zondag 23 geeft, alshij zegt:'met het
oog op ons isdeze toepassing een daad
van het geloof, waardoor wij vast over-
tuigd zijn, dat dezerechtvaardigheid ons
toegerekend en geschonken wordt. (... )
God toch past ons op deze voorwaarde
de rechtvaardigheid van Christus toe,
dat wijzelf ze ook door het geloof ons
toe-eigenen. Al biedt iemand een wel-
daad aan een ander aan, deze wordt
hem niet toegepast en is de zijne niet,
tenzij die ander ze aanneemt. Zonder
onze toe-eigening bestaat derhalve de
goddelijke schenking niet: De geloofs-
daad is voor iedereen, die volwassen is
geworden, nodig tot rechtvaardiging.

Bovenstaande uitspraak geldt ech-
ter niet, zo zegt Thomas Boston, voor
de uitverkoren jonggestorven kinde-
ren. Omdat zij de daad van het geloof
niet hebben kunnen beoefenen, is de
schenking van de Heilige Geest voor
hen genoeg. In dat geval worden ze
zonder de daad van het geloof met
Christus verenigd. Dat deze twee zaken
van prediking en vergeving zeer nauw
op elkaar betrokken zijn, zegt Petrus
(Hand. 10:43): Dezen geven getuigenis
al de profeten, dat een iegelijk die in Hem
gelooft, vergeving der zonden ontvan-
gen zal door Zijn Naam. 0 lezer, geloof
in Jezus! Neem Hem aan, zoals Hij u in
de beloften van het Evangelie om niet
aangeboden wordt. Want die in Hem
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die
niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl
hij niet heeft geloofd in den Naam van
den eniggeboren Zone Gods (Joh.3:18).

Scherpenzeel, ds. w.J. van den Brink
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