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WAT VINDT ER PLAATS DOOR DE BEDIENING VAN HET VERBOND DER GENADE IN 

ONS?  

GOD LAAT ONS GEHEEL EN GOED ER BUITEN VALLEN! 

 

(1) 

 

We moeten de verbonden, het werkverbond en het genadeverbond, grondig leren kennen om 

vaste grond onder de voeten te krijgen op reis naar de eeuwigheid. Velen bouwen luchtkaste-

len, die door de storm van Gods toorn zullen worgen weggevaagd. Het is voor ons zo nood-

zakelijk, dat we voortbouwen op de goede en hechte grondslag van vrije genade. Doch dat we 

moeten leren; niet beschouwelijk en redenerend, maar van harte en in stilzwijgen voor het 

aangezicht des Heeren. Immers wanneer de Heere gaat spreken, gaan wij zwijgen!  

 

Welnu, daar is het werkverbond, door God gesloten met Adam en zijn nageslacht. In dit ver-

bond wordt ons voorgesteld de weg tot het eeuwige leven. Deze weg is de weg der volstrekte 

gehoorzaamheid. Deze gehoorzaamheid is een waarde vooraf, zij is een voorwaarde. Doet dat 

en gij zult leven, spreekt de Heere.  

 

Zegt nu niet, dat de weg des Heeren tot de voltooiing van 's mensen bestemming zonder voor-

waarde is. Ook in het genadeverbond wordt ons gesproken van de voorwaarde der gehoor-

zaamheid, namelijk van Christus' dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid.  

 

Zowel vóór als na de val eist God gehoorzaamheid. Echter ... na de val kan de gevallen mens 

die gehoorzaamheid en gerechtigheid niet meer opbrengen. Zijn we daar achter gebracht door 

het Woord en de bediening des Geestes? God eist voldoening aan Zijn geschonden gerechtig-

heid! Verstaan we deze eis, gedaagd voor Gods rechterstoel?  

 

O mensen, het wonder wordt dan groot in de beleving: Wat de gevallen mens niet meer kan, 

gaat God Zelf overnemen in de persoon van de Middelaar Jezus Christus! Is dat geen wonder, 

die Goddelijke overname? Hoort toch, de zaak van Gods volk moet worden overgenomen. En 

zij wordt overgenomen! Dat is heel wat anders dan het arminiaans gezwets: U moet het maar 

aan de Heere overgeven. We raken de gemaakte schuld alleen kwijt door de Goddelijke over-

name. In het stuk van zalig worden zet God de mens geheel en goed er buiten! De ouden zeg-

gen zo kernachtig: Het gaat helemaal niet of het gaat vanzelf. De Heere is actief en de zondaar 

is lijdelijk. We roemen mitsdien alleen de werken des Heeren. Des Heeren werken zijn zeer 

groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig.  

 

We zetten voorop: Het genadeverbond stelt zeer grote eisen. God kan van Zijn recht geen 

afstand doen. Hoe bedrieglijk is toch de voorstelling van Arminius, die zegt, dat God van Zijn 

rechterstoel afstapt en de troon der genade beklimt tot het vergeven der zonden. Zo prediken 

ook zijn volgelingen: Genade buiten het recht wordt de mensen voorgehouden. Doch wat 

moet ik met genade doen, indien we niet weten wat het inhoudt voor God een veroordeeld 

zondaar te zijn? Alleen in de weg der veroordeling leiden we de zondaar naar Christus. Buiten 

deze weg houden we mensen af van de Christus der Schriften! Christus heeft aan Gods recht 

voldaan. Zo wordt Sion door recht verlost. Zij wordt zalig op rechtsgronden. Deze gronden 

liggen buiten ons voor ons. We komen niet verder dan te liggen midden in de dood en dan te 

zoeken de zaligheid buiten onszelf in Christus. Nogmaals: God zet Zijn volk er geheel en 

goed buiten!  

 

In het wezen van de zaak is ook het genadeverbond een werkverbond. Genade is het, dat er 

een verwisseling van volbrengende personen plaatsvindt. Wat Adam niet kan, kan en doet 

Christus. Duidelijk wordt dit ons voor ogen gesteld in de moederbelofte: "Ik zal vijandschap 

zetten ... " Hier staat het Ik tegenover het gij. In het werkverbond is het: Gij zult ... In het ge-
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nadeverbond is het: Ik zal.... O, dat Ik zal ... Hoe rijk worden deze woorden. waar we aan ons 

eigen ik zijn gestorven, inlevend: Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Waar wij de weg 

hebben versperd tot de boom des levens, daar gaat God ruimte maken in Zijn Zoon door het 

valse verbond, door ons gesloten met de satan, teniet te maken. Daarom lezen we van vijand-

schap. Ik zal vijandschap zetten ... Wanneer deze woorden in ons gaan functioneren, daar le-

ren we ons als een vijand kennen. We gaan onze vijandschap bewenen door de meegedeelde 

liefde in het hart. We gaan omkeren, we komen in de weg der bekering tot boetvaardigheid. 

We worden losgemaakt van de satan en zijn dienst. We worden verbonden met de Heere. We 

treden het verbond der genade binnen. We komen door genade weer in gemeenschap met de 

God des verbonds.  

 

Kennen we deze acte van losmaking en dit verbond, dit verband, deze gemeenschap met de 

Heere? In deze weg worden we weer Gods eigendom: Naar deze eigendom zucht de bitter be-

droefde ziel, die verlangt naar Gods verzoenende gemeenschap. Deze gemeenschap brengt 

God tot stand. Hij doet Zijn volk er geheel en goed buiten vallen. De Heere legt de band der 

genade. En deze band is een onverbrekelijke band. God is in Christus' aan Zichzelf gehouden 

en gebonden Zijn volk het eeuwige leven te doen beërven. En Hij houdt getrouw Zijn Woord!  

 

God zet Zijn volk er geheel en goed buiten. We kunnen het ook zo zeggen: Het verbond der 

genade is een éénzijdig verbond. We zeggen wel eens, dat de liefde van twee kanten moet 

komen. Hier komt de liefde van één kant tot een vijand, die met God verzoend wordt door de 

dood van Zijn Zoon aan het kruis van Golgotha.  

 

Het Goddelijke IK staat tegenover het menselijke gij. God is de Steller en de Vervuller van 

het verbond. Hij alleen, door Zichzelf en tot Zichzelf. Niets van ons komt daarin tot gelding. 

We hebben geen geld noch waardigheid. Ik doe het niet om uwentwil o huis Israëls, Ik doe het 

alleen om Mijns groten Naams wille! Deze beleving doet ons in verwondering uitroepen: 

"Niet ons, niet ons, maar Uwen Naam alleen zij alle roem en eer gegeven!" We gaan met de 

weldaden van het verbond der genade éénzijdig in de Heere eindigen. Daarom zijn we in de 

prediking éénzijdig! Deze éénzijdigheid doet pijn aan 't vlees. We willen er maar niet buiten 

vallen. We zijn zo hoogstaande met onszelf. Welzalig zij, die vallen leren. We gaan dan het 

woord van Ledeboer ondertekenen: Hoe lager bij de grond, des te dichter bij het verbond. 

Zakken en zinken wordt op de school van het genadeverbond geleerd.   

 

(2) 

 

Het verbond der genade wordt in ons midden bediend door de prediking van het Evangelie. 

We moeten nu onderwerpelijk komen tot de goederen van dit verbond.  

 

Hoe geschiedt dit? Door het aanbod? Neen, en nogmaals neen, maar door hetgeen geschiedde 

eenmaal in het Paradijs. Wat zei God tot de gevallen Adam? Kwam de Heere Adam te wijzen 

op de zaligheid in de Heere Jezus? Neen, Gods eerste woorden waren: Waar zijt gij? Hier 

hebben we de Goddelijke aanpak, we horen hier de eerste prediking Gods na de zondeval. 

Niet Christologisch, maar richterlijk zet de prediking in. Laten we ons toch aan dit Goddelijke 

voorbeeld houden!!  

 

Adam en Eva hadden zich verborgen achter het geboomte, toen zij de stem des Heeren hoor-

den. Reeds eerder wisten zij zich schuldig. Zij maakten zich schorten van vijgenboombla-

deren. We hebben al wat een bedekkingen om de verontruste consciëntie gerust te stellen!  
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God riep Adam. De roeping gaat voorop. God trekt Adam te voorschijn. Hij wordt niet voor 

Christus, maar vóór God gesteld. Dit is louter ontdekkende genade. Adam gaat leren wie hij is 

en Wie God is!  

 

Waarom we dat leren moeten? Opdat we Gods recht leren toevallen, zodat er plaats kome 

voor het Woord der verzoening in de moederbelofte. De dagvaarding gaat aan de belofte 

vooraf! De Wet gaat ons doden, opdat we door het Evangelie leven zullen.  

 

Dat geschiedt doorgaans niet op één dag. Adam en Eva gaan God beschuldigen in plaats van 

de  

schuld te eigenen! Dat heeft ons veel te zeggen.  

De mens gaat niet zomaar door de knieën. En dan wordt er van straf en vergeving gesproken 

zonder de schuld te belijden! De breuk wordt op het lichtst genezen. Van de rechtbank wil 

men niet weten. Zo spelen we met zonde en genade. En dit spel is Gode een gruwel!  

 

Adam vreesde. Maar de verschrikking der consciëntie is nog geen teken van ware boetvaar-

digheid! Zo is menige toevlucht tot Jezus in wezen geen waar geloof. De Heilige Geest 

schenkt het geloof aan de veroordeelde, verbrijzelde zondaar, die zich op genade leert verla-

ten.  

Zo gaan we binnen in die ene Schuilplaats, die door de toorn Gods niet zal worden wegge-

vaagd, daar Christus' gerechtigheid alleen zal bestaan ten dage van Gods verbolgenheid.  

 

Ziet hier de weg waarlangs de Heere de belofte ontsluit, de weg der genade. Zo worden we 

onderwerpelijk kinderen der belofte, of we zijn helemaal geen kinderen. Aan onze kant ligt 

enkel schuld, aan Gods kant ligt enkel genade in de Middelaar, Die het werk van Adam heeft 

overgenomen. Wij vallen er ganselijk buiten.  

Hebben we dat mogen leren? Of houden we ons nog op de been met onze eigengerechtigheid? 

We moeten totaal worden afgesneden. We moeten ons hoofd en hart, vervuld met verblinde 

dwaasheid, verliezen om te leren leven uit die grote Held bij Wie hulpe is besteld voor een 

hulpeloos volk.  

We moeten derhalve ingaan in het verbond der genade. Het verbond is geen zwevend verbond 

boven ons. Het verbond is niet slechts een mededeling van bestaande feiten. Van zo is het en 

zo mag u het zien. We moeten worden opgenomen in het verbond. Deze opname geschiedt 

waar we liggen op het vlakke des velds, vertreden in ons bloed. Op dat veld worden we ge-

waar, dat we liggen in een verbroken verbond. De breuk tussen God en onze ziel wordt smar-

telijk doorleefd. Vanuit de breuk leidt de weg naar de grote Heelmeester. Werkt daarom over 

de breuk niet heen. Het ligt aan onze kant zo verbroken, dat er geen helen meer aan is! We 

liggen onder de vloek van het verbroken werkverbond. Dat leert Paulus, wanneer hij zegt: 

Christus is voor ons tot een vloek geworden, opdat Hij ons van de vloek verlossen zou. Onder 

de vloek wordt Hij geopenbaard aan een vloekdragend volk. Het wordt van tweeën één: Of 

wegzinken onder de eeuwige vloek in de eeuwige dood òf door de Heere worden verlost ten 

eeuwigen leven. We zien nergens uitkomst. Maar o Goddelijk wonder, daar wordt zo wonder-

lijk ervaren: Als mij geen uitkomst bleek, als mijn ziel in mij bezweek, toen hebt Gij mijn pad 

gekend. Waar de dood nabij komt, daar blijft het Leven niet verborgen.. Het heeft Gode be-

haagd Zijn Zoon in mij te openbaren. Dat geschiedde, toen Paulus het leven van zijn eigenge-

rechtigheid verloor. Welk een zalige ruil! Afgesneden van de bron van Adam worden we 

neergelegd aan de bron van levend water. Geen eigen weg van verlossing meer weten en dan 

die ene weg geopenbaard te krijgen! Aan een einde gebracht met onze eigen wijsheid en ken-

nis en dan te worden bediend uit de mond der hoogste Wijsheid: Ik zal raad geven, Mijn oog 

zal op u zijn. Ik zal u leren van de weg, die gij gaan zult! De Heere, de Belover, gaat Zichzelf 

mededelen!  
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Een vraag: Mogen we deze zaken nu voor eigen hart kennen? Comrie verhaalt van een profes-

sor in de godgeleerdheid, die, toen God hem bekeerde, op de knieën uitriep: "O Heere, er is 

een weg van verlossing; zelf heb ik die anderen geleerd; ach, maak die weg mij nu bekend."  

Gevoelt u, dat deze weg een geheel andere is dan de weg van: Gelooft nu maar, en ge zijt toch 

op het erf van het verbond, en gaat nu tot Jezus, geeft u aan Hem over. Deze goed bedoelde 

raad is niet anders dan een geloof vanuit het schepsel vandaan. Een geloof, waarmee duizen-

den zich bedriegen voor de grote eeuwigheid. Een geloof, waarmede je niet kunt voortbou-

wen, omdat u nog nimmer bent afgebroken van eigen leun- en steunpunten. Ach, voedt u dan 

toch niet met inbeeldingen. Vraagt naar waarheid en oprechtheid. We moeten door God in de 

banden worden neergelegd om vanuit die gebondenheid te leren roepen: 

"Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik 

roep de Heere aan in al mijn nood: Ach, Heere wierd mijn ziel door U gered!"  

In deze weg wordt het wonder zo groot: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn 

stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij redt mijn ziel keer op keer!!  

 

In de weg der ware vernedering, die niet rond dwarrelt in onze hersenen, maar die wordt erva-

ren in het hart, zullen we de weg der verlossing leren kennen. Het behoort tot de zegeningen 

van het verbond de vloek te leren kennen om de zegen in Christus te mogen ontvangen. Zijn 

werk en Zijn bediening worden dan bewonderd. Keer mijne ziel tot uwe ruste weder, gij zijt 

verlost, God heeft u welgedaan.  

 

(3) 

 

In de weg van het verbond leidt de Heere Zijn kerk tot de zaligheid. De Heere begint niet met 

het aflezen van de namen der uitverkorenen, maar Hij treedt in verbondsonderhandeling met 

Zijn volk, dat in Christus zal worden geleid tot de kennis hunner verkiezing tot zaligheid.  

 

Het verbond der genade. Welk een heerlijk verbond! Hier ligt in oorsprong en verdienste alles 

buiten de mens. De Heere is de Steller en de Vervuller van het verbond voor een volk, dat in 

het verbroken werkverbond terneder ligt onder de rechtvaardige toorn Gods. Daar de Heere de 

Vervuller van het verbond is, is tevens de vastigheid van het verbond gewaarborgd. Adam 

heeft het verbond der werken verbroken. De Heere handhaaft Zijn verbond tot in duizend ge-

slachten. Bergen mogen vallen, heuvelen mogen wijken, maar het verbond Mijns vredes zal 

zijn tot in eeuwigheid, zegt de Heere tot het volk in ballingschap. Welk een heerlijke troost 

ligt hier voor het volk, dat de rechte verhouding met God zozeer verzondigd had, dat het in 

ballingschap werd weggevoerd door Gods slaande hand. Wat werden zij nu gewaar? Dat wel 

zij van de Heere, maar dat de Heere niet van Zijn volk afkan! Het verbond is een eeuwig ver-

bond der genade. Het is een verbond. dat nooit meer teniet gedaan kan worden; wie eenmaal 

in waarheid deelgenoot daarvan werd, blijft dit, onveranderlijk en onvergankelijk. In de weg 

van boetvaardigheid en schulderkentenis wordt het volk weer teruggebracht tot de gemeen-

schap met de God des verbonds. De Heere is hun God en ... Hij blijft hun God, Zij leren God-

drieënig kennen in de onderscheiden personen. God wordt hun Vader en Hij blijft hun Vader. 

De Zoon is hun Borg en Middelaar. De Heilige Geest is hun inwonende Trooster, Die alle heil 

toepast en bij vernieuwing de goederen van het verbond deelachtig maakt in de beleving.  

Wonderlijke en heerlijke oefeningen doet Gods volk in de verbondsonderhandelingen op. We 

merkten reeds op, dat de grond van het verbond onwankelbaar is. Deze onwankelbaarheid 

wordt openbaar waar wij wankelen en van de been geraken. Asaf liep te glijden. Mijn voeten 

waren bijkans uitgeschoten. Als een beest leerde hij zichzelf kennen in Gods heiligdom. Doch 

toen hij dreigde te vallen in de diepte, voltrok zich deze zegen van het verbond: Gij hebt mijn 

rechterhand gevat. O, dat Goddelijke Gij! Niet Asaf greep de hand des Heeren. De Heere 

greep Asaf, toen hij wegzonk. Het grijpen wordt uit onze hand wel weggeslagen. Alleen de 

hand des Heeren blijft over voor hen, die geen handen meer hebben om zichzelf te redden. 
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Dat heeft Asaf geleerd in het heiligdom. Hebben we dat reeds ook mogen ondervinden onder 

de bediening van het Woord in Gods huis?  

 

Wij moeten vallen. Aan onszelf ontvallen. God laat Zijn volk er geheel buiten vallen. Zo val-

len we voor eeuwig in het verbond!! We worden uit onszelf uitgezet. Dat vindt plaats in de 

eerste ontdekking. Dat vindt plaats in de voortgaande weg. We komen met onszelf niet verder 

dan dat we als een uitgezet mens over de aarde voortgaan. Alle verlossingsmiddelen worden 

uit de hand geslagen. Ervaren wordt, dat we verlost moeten worden. De hulpe en de verlos-

sing moeten van de andere zijde komen. Zo vaak gaat de Heere Zijn volk daarin onderwijzen. 

Het is gedurig: Laat ons overvaren naar de andere zijde. We komen in de storm. We vergaan. 

We kunnen nergens bij komen. Daar en op dat plekje gaat de Heere overkomen met Zijn red-

dende genade.  

 

We kunnen het ook zo zeggen: Waar wij geen enkele penning meer over hebben om onze 

hemelhoge schuld te betalen, daar wordt de Borg noodzakelijk en dierbaar en in Hem wordt 

een vol rantsoen gevonden. Dat wil zeggen een volledige losprijs. Geen nagelschrapsel komt 

van ons in aanmerking. Genade alleen redt van de dood. Dat nu moet steeds weer geleerd 

worden. Juist in de voortgaande weg komen we wel aan de weet; dat we er telkens zelf weer 

tussen zitten. O, dat vertrouwen op allerlei weldaden en genietingen in plaats van te leunen op 

de Heere alleen! Dat vrome ik met zijn vrome werken raken we maar niet kwijt. De hoog-

moed zit ons als het ware in het bloed. Had ook Paulus niet een doorn in het vlees nodig om 

aan de grond te blijven? We krijgen de meeste last van onszelf. Het wordt zo smartelijk erva-

ren, dat we er nooit zijn, dat we niet genoeg kennen, dat we niet afbekeerd zijn. We maken 

van die lieve vergissingen. De kroon moet ons gedurig van het hoofd. Het hoofd gaat dan 

weer zakken in vernedering en mishagen aan en in onszelf. We moeten onze bekering kwijt 

als grond om op te leunen. Die door de Heere bekeerd worden, worden onbekeerd om te be-

wonderen de grote zaak! Ik doe het niet om uwentwil o huis Israëls, maar alleen om Mijns 

groten Naams wille. We vallen er zo schoon buiten. De Heere alleen blijft over tot aanbidding 

en verheerlijking.  

 

Hoe we dit leren? De Heere brengt ons tot de tegenvallers in de woestijn van dit leven. Het 

juichen van gisteren wordt veranderd in het klagen vandaag. We doen allerlei teleurstellingen 

op met onszelf. Het hart borrelt van vijandschap. De zondelust is zo sterk. De verdorvenheid 

zo groot. Heere, kan dit alles wel met genade gepaard gaan? Is het ooit wel waar geweest? In 

al deze wegen worden we eerst goed arm, armer dan ooit tevoren. We leren ons als een on-

trouwe kennen, die dubbel de dood verdiend heeft. We verstaan Paulus: Ik ben vleselijk, ver-

kocht onder de zonde. Het goede, dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade, dat ik niet wil, dat 

doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? We worden zo 

ledig! Zo ellendig! Zo afgesneden! We kunnen niets meer bekijken.  

 

Ziet, in deze weg gaat de Heere nu Zijn verbondstrouw openbaren. De volheid der genade in 

Christus wordt geopend. Niet om iets van ons, maar alleen om wille van de Heere. Hij wil be-

houden vanuit het vaste verband, waarin de Heere betuigt: Ik ben de Heere uw God. We zin-

ken weg in dat verbond. waarin we ervaren, dat we uit God, door God en om God bemind 

worden. De zaligheid staat af valt niet met onze bevinding. Het wordt alles in God verlegd. 

Daar ligt het vast. Dat verband ligt vast en is genoegzaam. Op dat verbond kan men leven. Op 

dat verbond kan men sterven. Op dat verbond des vredes, dat niet zal wankelen in eeuwig-

heid. Niet mijn gevoel is de zekerheid. Het verbond van vrije genade reikt de zekerheid der 

zaligheid ons toe. Het is alles door het soevereine welbehagen Gods. De kerk wordt zalig om 

Gods wille. Ik wil en zij zullen. Houdt dat nu maar eens tegen! Ze moeten zalig worden! 

 

Ds. J. Catsburg 


