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HET VERBOND EN HET AANBOD DER GENADE - 1 
 

We ontvingen het verzoek om eens iets te schrijven over de drieverbondenleer en het aanbod 
der genade. Een groot veld van gedachten ligt hier voor ons! En de verwarring en de onkunde 
zijn niet minder groot. 
In brede kringen gaat men uit van de drieverbondenleer. Naast het werkverbond spreekt men 
van het genadeverbond en van het verbond der verlossing. In het verbond der verlossing, dat 
de Vader van eeuwigheid heeft gesloten met Zijn Zoon, zijn alleen de uitverkorenen opgeno-
men. Daarnaast stelt men het genadeverbond, dat God heeft opgericht met Abraham en zijn 
zaad. Daarin zijn dus niet alleen de uitverkorenen opgenomen, maar ook allen, die het teken 
van het verbond hebben ontvangen. Het genadeverbond bestrijkt dus een wijdere cirkel dan 
het verbond der verlossing. Het genadeverbond wordt dan als een voorwaardelijk verbond 
gezien. Voorwaarden, waaraan de mens moet voldoen.  
Het komt ons voor, dat vanuit de drieverbonden-leer wegen worden aangewezen, waarop al-
lerlei gevaren dreigen: Enerzijds moet de mens aan voorwaarden voldoen en anderzijds kan 
de gedachte worden gevoed: Ge zijt in het verbond opgenomen en ge zijt daarmee een burger 
van het Koninkrijk in zaligmakende betekenis. 
We gaan een veiliger weg door het verbond der verlossing en het verbond der genade als één 
te zien in wezen. Het verbond der verlossing wordt volvoerd in het genadeverbond, dat in we-
zen alleen de uitverkorenen omvat, doch dat in de bediening een bredere kring omvat, n.l. 
allen, die onder de bediening van Wet en Evangelie vertoeven.  
In de bediening van het verbond nadert de Heere tot de zondaar met de voorwaarden van ge-
loof en bekering om ze te brengen tot het genot van de in Christus verworven verbonds-
goederen .. Doch deze voorwaarden van geloof en bekering moeten we niet als zulke voor-
waarden aanmerken, waarop het recht tot die beloofde goederen steunen zou! Het recht op de 
beloften ligt alleen in de voorwaarden, die Christus heeft volbracht! Het verbond der verlos-
sing, het verbond der genade, heeft God de Vader opgericht met Christus, Die als tweede 
Adam en Verbondshoofd vertegenwoordigt al de uitverkorenen. Door Zijn lijdelijke en dade-
lijke gehoorzaamheid heeft Christus aan al de eisen en voorwaarden van het verbond voldaan 
in plaats van en voor rekening der uitverkorenen. In de tijd worden de goederen van het ver-
bond aan de uitverkorenen dadelijk ter hand gesteld door de krachtdadige overbrenging van 
de Heilige Geest. Van de zijde der uitverkorenen wordt aan geen enkele eigenlijke voorwaar-
de voldaan om op grond daarvan tot de goederen van het verbond te mogen geraken.  
De voorwaarden van geloof en bekering zijn namelijk geen voorafgaande voorwaarden, maar 
opvolgende voorwaarden, die als eisen tevens beloften van het verbond zijn. Daar is het ver-
bond. Van daaruit komen de voorwaarden als eis en geschenk! 
Hoe rijk en uitnemend is het verbond! In het verbond tussen de Vader, en de Zoon liggen de 
ware. enige en onwankelbare gronden van verwerving en toe-eigening der heilsgoederen. Ge-
loof en bekering worden door de krachtdadige werkingen van Gods Geest gewerkt in de har-
ten der uitverkorenen. Ook deze weldaden liggen in het verbond. Geloof en bekering komen 
niet uit ons voort als voorafgaande voorwaarden. Zij komen voort uit God! Geloof en beke-
ring zijn noodzakelijk. Beiden deze gaven komen eisenderwijze tot ons. Zo b.v. Rom. 10: 9: 
"Indien gij met de mond zult belijden de Heere Jezus, en met het hart zult geloven, dat God 
Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden". Voor deze eis staan wij! Moeten 
we nu met deze eis komen om de mens terug te werpen op zichzelf? We mogen heenwijzen 
naar de Heere, Die schenken wil hetgeen Hij eist! In de weg van het genadeverbond mogen 
we wijzen op de genadegaven van het geloof. We moeten van het genadeverbond niet een 
nieuw werkverbond maken. Luisteren we kinderlijk naar het onderwijs van de Schrift! Zij 
meldt slechts twee verbonden. Het werkverbond vóór de val en het genadeverbond na de val. 
Paulus spreekt in Rom. 3 over de Wet der werken en de Wet des geloofs. Het genadeverbond 
is gegeven tot verlossing van de vloek en tot bezit van het eeuwige leven. Wat tot de ver-
werving als tot de toepassing der zaligheid behoort, is in dit genadeverbond begrepen. Chris-
tus is het Verbondshoofd, Die al de Zijnen vertegenwoordigt. Zijn gehoorzaamheid wordt toe-
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gerekend tot rechtvaardigmaking des levens, Rom.5: 18, 19. De verwerving van deze ge-
hoorzaamheid en de toepassing liggen in één en hetzelfde verbond. De toepassing volgt uit de 
verwerving. Als Zijn ziel Zich gesteld zal hebben tot een schuldoffer, zo zal Hij zaad zien. 
Jes. 53: 10. De verwerving en de toepassing zijn door Christus verkregen en zij worden ont-
vangen als gaven en zegeningen. De Kerk is in Christus gezegend met alle geestelijke zege-
ningen, Efeze 1: 3. Deze zegeningen worden genoten door Christus en de dadelijke gemeen-
schap met Hem. Alles vloeit voor Gods Kerk uit Christus voort. Ook de zogenaamde voor-
waarden, die in de grond verbondsbeloften zijn. Volstrekte voorwaarden kunnen door onszelf 
niet worden verricht, daar dit na de val onmogelijk is! Doch de goederen des verbonds zijn 
door Christus gekocht en .... dat niet op voorwaarden, waaraan wij eerst zouden moeten vol-
doen. De weldaden van het verbond zijn zonder geld en zonder prijs te koop!  .  
De bediening van de Heilige Geest trekt ons juist van alle voorwaarden af buiten de volkomen 
genoegdoening van Christus! De Geest van Christus verklaart juist onze doemschuld en on-
macht en wijst in die weg naar Christus heen! Christus heeft de eigenlijke voorwaarden vol-
daan. Hij heeft de uitverkorenen verlost. Hij brengt hen tot Zijn eigendom. Hij heeft de voor-
waarden zo voldaan alsof zij ze in eigen persoon vervuld hadden! Christus heeft zulk een vol-
komen werk gedaan, dat zij in eigen persoon niets meer behoeven te volbrengen. In Christus 
ligt de volle zaak: Ik ben met Christus gekruisigd!! En met Hem opgewekt tot mijn rechtvaar-
diging!! Paulus weet zich in Christus. En in Hem moeten wij allen gevonden worden. Dan 
gaan we de mens niet vastzetten op zijn plichten, gestalten, betering van leven of hoe men het 
ook noemen mag. Christus is het begin en het einde. De troost voor de Kerk ligt in de onmid-
dellijke, regelrechte en voorafgaande toerekening van Zijn heilverdiensten. Het arme volk van 
God, ontbloot van eigen gerechtigheid om voor God te bestaan, van vermogens om ze uit te 
werken, en van vrijmoedigheid om ermee voor God te verschijnen, wordt regelrecht op Chris-
tus gewezen om in Hem alleen de vervulling van hetgeen er vereist wordt, door het geloof, te 
zoeken en te vinden. De voorwaarden zijn in de Borg vervuld. De vastigheid van de zaligheid 
ligt in Hem, Die geroepen heeft: "Het is volbracht!" God de Vader is voldaan en Hij zal het 
verbond nimmer breken. De uitverkorenen worden in hun Verbondshoofd aangemerkt, Die 
aan alle voorwaarden heeft voldaan. Het verbond en de verbondsweldaden liggen in Christus 
bevestigd. En dat in die mate, dat de weldaden er onverliesbaar uit voortvloeien voor Zijn 
geestelijk zaad.  
Hoe heerlijk is het verbond der genade! De vervulling van voorwaarden voor ons schuldige en 
machteloze schepselen totaal onmogelijk. Daar is door de zonde zulk een scheiding tussen 
God en de zondaar gekomen, dat werken aan onze kant geen verzoening kunnen aanbrengen. 
noch die verzoening van Christus naderbij kunnen brengen. De weg aan onze kant ligt geheel 
afgesneden! En juist door de drieverbondenleer komt die afsnijding onder een wolk te liggen, 
de afsnijding wordt verduisterd. 
Dat kan men theologisch wel ontkennen, doch de hedendaagse prediking in velerlei kringen 
geeft een ander getuigenis. Welk getuigenis? De mens wordt aan het werk gezet. Of hij wordt 
in slaap gesust door een vermeend verbondsaandeel.  
Daarom terug naar de Schrift, die ons Christus alleen en geheel predikt voor de zondaar, die 
voor de heilige en rechtvaardige God verdwijnt. Waar wij verdwijnen, gaat de Borg verschij-
nen. En waar Hij verschijnt, daar brengt Hij alles mede voor tijd en eeuwigheid.  
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HET VERBOND EN HET AANBOD DER GENADE - 2 
 

Alle zegeningen en weldaden liggen voor Gods Kerk in Christus. Paulus schrijft in 2 Cor. 5: 
21: "Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtvaardigd in Hem." De verwerving-voor-ons en de toepassing-in·Hem-vloeien 
voort uit één en hetzelfde verbond, uit het verbond der genade, waarvan Christus het Hoofd en 
de Middelaar is. Het wezen van de zaligheid ligt in Christus, Die onze zaligheid is. Dit ver-
bond der genade is van eeuwigheid. In het formulier van het Heilig Avondmaal lezen we, dat 
Christus met Zijn dood en bloedstorting dat nieuwe en eeuwige testament, dat verbond der 
genade en der verzoening besloten heeft, als Hij zeide: "Het is volbracht!" .  
Dit verbond der genade wordt nu in de tijd bedeeld, toegediend en bediend. Doch let nu goed 
op! Dat wil niet zeggen, dat dan het genadeverbond pas begint! Als de verbondsonderhan-
deling met de zondaar afhankelijk wordt gesteld van voorwaarden, waaraan wij eerst zouden 
moeten voldoen, dan maken wij het verbond der genade weer tot een werkverband. Neen, en 
nogmaals neen, in Christus is alles genade. Niet onze daden van geloof en bekering geven 
recht tot toegang tot genade en leven! Dan verduisteren we Christus' Middelaarsheerlijkheid 
en de volheid van Zijn verdiensten. Hij heeft alle genade en het leven voor Zijn uitverkorenen 
verdiend. En dat volmaaktelijk! Aan onze zijde behoeven er geen voorwaarden meer opge-
bracht te worden. De ware bondgenoten hebben in Hem alles.  
Komt de Heere dan niet aan te wijzen onze plicht van geloof en bekering? Gewis! Op schier 
iedere bladzijde van de Schrift worden we daartoe opgeroepen. De Heere eist van de mens 
geloof en bekering. Doch met opzicht op de Heilige Geest. Deze is één van de verbondsgoe-
deren, die door Christus verworven zijn. De Heilige Geest deelt de gave des geloofs en der 
bekering mede aan de uitverkorenen.  
Voorts is de eis van geloof en bekering een bediening van de Wet, die aan het Evangelie 
dienstbaar is. In de bediening van het Evangelie worden de vrije genadebeloften voorgesteld 
op het erf van het verbond. Vanuit de Wet, dat is Gods wil, zijn wij verplicht om te geloven 
en ons te bekeren. Het ongeloof wordt derhalve als ongehoorzaamheid aan de Zoon genoemd, 
Joh. 3: 36: "Die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods 
blijft op hem." Paulus spreekt zowel van de Wet des geloofs als van de wet der werken, Rom. 
3: 27. Hieruit leren we, dat het geloof een plicht is en blijft, wanneer in het Evangelie de be-
loften van gerechtigheid en zaligheid uit genade in Christus worden voorgehouden. 
Dit geloof is echter niet een voorwaarde van onze gerechtigheid, doch een middel om Chris-
tus' gerechtigheid aan te nemen en te omhelzen. Niet het geloof stelt Christus' weldaden bij 
God op rekening. Dat heeft Christus gedaan. Door het geloof komen wij tot kennis en troost-
rijk genot van die toegerekende gerechtigheid.  
De plichten van geloof en bekering strekken niet in het minst tot Gods eer. Door het geloof 
bekennen en verheerlijken wij Gods genade. Door het ongeloof maken wij Hem tot' een leu-
genaar en blijft Gods toom op ons.  
De voorwaarden van geloof en bekering dienen verder om de mens van alle eigen voorwaar-
den af te trekken en naar Christus alleen heen te wijzen. In Zijn voldoening liggen al onze 
levenvoorwaarden. Hem dienen we te zoeken en te vinden. Geloof en bekering zijn dan niet 
onze daden. Ze worden wel als onze daden geëist. Juist daardoor leren we ons onvermogen 
om iets uit onszelf te kunnen doen. Zo worden we tot Christus heengedreven, Die door Zijn 
Geest alle weldaden. aan de Zijnen toeëigent. Juist in het geloof leren wij, dat door al onze 
voorwaarden een streep gehaald wordt! Ja, dat ons vertrouwen en onze toevlucht alleen in de 
gerechtigheid van Christus moeten zijn.  
De aanneming der beloften en de genieting van het beloofde goed geschieden derhalve door 
het geloof. Daarom eist God de belijdenis en de toestemming in Zijn verbond. De Heere heeft 
een welgevallen in het beloven en schenken van Zijn verbondsgenade. Doch de grond van dit 
ontvangen der genade ligt niet in de voorwaarde van ons geloof, maar in de trouw en waar-
heid van de Goddelijke Belover, Die aan de zondaar een welgevallen schenkt in Gods ver-
bond. God doet ons de beloofde zaken niet toekomen, omdat wij ze geloofd hebben, maar om-
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dat Hij ze beloofd heeft en ons op Zijn Woord gelovig doet staat maken. David bad: "Gedenk 
des Woords tot Uwen knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen," Ps. 119: 49. 
Abraham geloofde God, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid, Gen. 15: 6. Deze gerech-
tigheid ligt niet in de daad van Abrahams geloof, maar in de belofte, waarop Abraham gelovig 
wachtte.  
Niet genoeg kunnen we beklemtonen, dat ons verbondszijn in Christus niet afhangt van noch 
eerst vloeit uit onze dadelijke geloofsvereniging met Christus, maar zijn grond heeft in Chris-
tus' betrekking op Zijn uitverkorenen als Borg en Verbondshoofd. Uit Zijn betrekking vloeit 
voort de onmiddellijke toerekening van Zijn verdiensten en gerechtigheid aan Zijn uitverkore-
nen. De dadelijke geloofsvereniging met Christus hangt niet eerst af van onze geloofsdaad, 
maar volgens de Schrift van Christus Zelf en Zijn Geest, door welke Geest, de Geest des ge-
loofs, wij met Hem moeten verenigd en Hem ingelijfd worden, eer wij in staat zijn om alle 
Zijn weldaden aan te nemen. Met andere woorden: Daar is eerst de toerekening van Christus' 
verdiensten. Daar is vervolgens de krachtdadige bewerking des Heiligen Geestes, waardoor de 
dadelijkheid des geloofs geboren wordt in het hart der uitverkorenen. O, dat we toch oog en  
hart mogen krijgen voor de heerlijkheid van het verbond der genade, dat in wezen aan het 
werkverbond voorafgaat. Het is immers van eeuwigheid in Christus. Genade, zij is de eerste 
in Gods bedoeling, doch zij is de laatste in de uitvoering! Van achteren zien we duidelijk, dat 
het nooit naar Gods verborgen Raad geweest is om de mens door het werkverbond tot Zijn 
heerlijkheid te brengen. De oprichting en de verbreking van het Werkverbond waren in Gods 
eeuwig voornemen vastbepaald. Nu heeft de Heere van eeuwigheid er zorg voor gedragen om 
de uitverkoren zondaar tot de zaligheid te brengen. Daartoe is mede bepaald het middel: de 
vaststelling van een ander verbond, het verbond tussen God in de Persoon des Vaders met 
Christus in Wien als de uitverkorenen begrepen zijn van eeuwigheid. Daarom is genade van 
zeer vroege datum!! Ziet Efeze 1: 4: "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem vóór de grond-
legging der wereld, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor Hem in de liefde." In 
Titus 1: 2 lezen we:"In de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd 
heeft vóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd." Ook wijzen we naar 2 
Tim. 1: 9: "Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze 
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus vóór de 
tijden der eeuwen." Tenslotte is daar Openbaring 13: 8 een getuige: "En allen, die op 'de aarde 
wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens 
des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld." Daar is de oprichting van het 
werkverbond en de verbreking in Adam. Op dit erf vindt de openbaring plaats van het eeuwig 
verbond der genade. We horen van de bekendmaking van de verbondsvoorwaarden, die vol-
daan zijn door Christus' lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. De toepassing der verworven 
verbondsweldaden geschiedt door de Geest van Christus.  
Dit rijke en heerlijke Evangelie werd voor het eerst gepredikt aan Adam en Eva in een rich-
terlijke sfeer. Zij toch waren door God gedagvaard. De vraag: Waar zijt gij? riep hen te voor-
schijn van achter het geboomte des hofs. Waar zij de dood hadden te verwachten, mochten zij 
van het LEVEN horen! O wondervolle bediening van het verbond der genade, dat Hem naar 
voren brengt, Wiens Naam de Christus is!  
De vraag komt heden tot ons: Zijn wij nu reeds in de tijd der minne tot de gemeenschap aan 
dat verbond overgebracht?  
Dat geschiedt in de weg van oprapen! Op het vlakke des velds immers liggen we vertreden in 
ons bloed. Waardig om te sterven wordt het leven ons geschonken door de opnemende armen 
van de God des verbonds, Die langs komt en staan blijft en roept tot het leven uit Hem, door 
Hem en tot Hem! Zijn stem kunnen we nooit meer vergeten: Leef, ja leef in uwen bloede!! 
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HET VERBOND EN HET AANBOD DER GENADE - 3 
 

Heerlijk en troostrijk is de leer van het verbond der genade voor Godsvolk. De uitverkorenen 
zijn in hun Verbondshoofd voorwerpen van Gods eeuwige liefde. Om hun zonden zullen zij 
nooit verdoemd worden. In hun Verbondshoofd is voldoening voor hun schuld. Al de ver-
bondsgoederen zijn door hun Verbondshoofd voor hun rekening verworven. Christus is hun 
vertegenwoordigend Hoofd. In Hem zijn zij begrepen. De verbondsvoorwaarden zijn door 
Hem vervuld voor hun rekening. De Vader heeft in de verdiensten van Christus volkomen 
bewilligd. In Christus ligt hun recht op al de goederen van het verbond. Dit recht, deze kracht, 
hangt niet af van ons geloof in de tijd!! Het recht en de kracht van het verbond der genade 
liggen beiden in Christus! Dat wil zeggen: Christus' gerechtigheid komen in Gods oordeel 
niet pas op onze rekening door ons geloof. God aanschouwt Zijn uitverkorenen in Christus. 
Dit verbond ligt voor hen van eeuwigheid tot eeuwigheid vast en is onherroepelijk. Hun ver-
antwoording ligt alleen in Christus, hun Verbondshoofd. Een andere verantwoording hebben 
zij niet nodig! Het is Christus en Christus alleen!  
In Christus zijn de uitverkorenen begrepen. Doch . . . . dat wil niet zeggen, dat zij in Gods 
verbond geboren worden naar hun staat! Zij moeten in de tijd als bondgenoten worden toege-
bracht. De staat, waarin zij geboren worden en ontvangen worden, is een verloren staat. Zij 
komen ter wereld in de staat van een verbroken werkverbond, zij zijn kinderen der duisternis, 
des toorns, van de duivel, van de vervloeking, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreem-
delingen van de verbonden der belofte, zonder God in de wereld, buiten Christus, geen hoop 
hebbend. Zo spreekt Gods Woord over ons aller natuurstaat.  
Uit deze natuurstaat moeten wij door de almachtige kracht des Heiligen Geestes tot een ande-
re staat worden overgebracht. Daar moet een ware en eigenlijke staatsverandering plaats-
vinden! Hoe doet de Geest dit? Begint de Geest door het Woord ons gerust te stellen, omdat 
we reeds van eeuwigheid in Christus Gods bondgenoten waren? Stelt Hij ons het tegendeel 
voor, dat we in Christus van alle eeuwigheid in Gods verbond niet begrepen zijn? Geen van 
beiden doet de Geest. In de weg der toebrenging begint de Geest niet te zeggen: Gij zijt wel of 
gij zijt niet uitverkoren! De Geest der Waarheid begint ons te ontdekken aan de waarheid van 
onze jammerlijke staat, waarin we ons bevinden. De Geest begint niet ons te openbaren de 
gedachten des vredes van God in Christus jegens ons. Neen, Hij doet ons stilstaan bij de staat 
onzer ellende, opdat we in de weg der vernedering en droefheid worden vatbaar gemaakt voor 
de ontdekking van Gods genade in Christus jegens ons. Het werk des Geestes heeft niet de 
strekking om ons tot zekere geschiktheden of daden te brengen, waardoor we Gods gemoed 
jegens ons zouden moeten veranderen, maar om ons gemoed tot andere en volstrekt nieuwe 
gedachten en neigingen tot God te brengen. Wij hoeven God niet te bekeren. Wij moeten be-
keerd worden! 
We moeten derhalve goed onderscheiden tussen de verbondsbetrekking van eeuwigheid in 
Christus, en de natuurstaat van de zondaar. Enkele voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. 
Zo kunnen slaven gelost zijn door verbondsonderhandelingen of koop tussen eigenaar en de 
losser, voordat zij op vrije voeten gesteld zijn, of zelfs weten, dat er voor hen een losser is. 
Ook kan een gevangene voor de vierschaar vrijgepleit zijn en dus in het oordeel van de Rech-
ter een vrij man zijn, terwijl hij nog zit in een gevangenis, en niets weet van hetgeen er in de 
vierschaar gebeurd is, ja, ieder ogenblik zijn doodvonnis kan wachten. Ook kan iemand een 
beschreven erfgenaam in een testament zijn, voordat hij weet, ja, eer het gemaakte goed met 
de daad aan hem in bezitting ter hand gesteld en door hem geaccepteerd is.  
Welk een rijke troost ligt er in de leer van het verbond der genade voor hen, die verzonken 
liggen in de modderpoel van hun ongerechtigheid! We roemen de grootheid van Gods genade. 
Christus is gegeven tot een verbond des volks. Met Hem is het verbond opgericht en in Hem 
als het Hoofd met al de uitverkorenen, die mogen rusten op Zijn voldoening, waardoor Hij 
aan de verbondseisen heeft voldaan. Daar liggen nu de verbondsgoederen, die aan verdoeme-
lijke zondaren worden beloofd en geschonken. Ja, ook het geloof en de bekering zijn goe-
deren des verbonds, door Christus voor Zijn uitverkorenen verworven en in Hem aan hen be-



 6

loofd. Dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal; spreekt de 
Heere: Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun 
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn 
naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent de Heere! want zij zullen Mij allen 
kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want Ik zal hun ongerech-
tigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken, Jer. 31: 33,34.  
Dit nu is het heerlijke Evangelie, dat de zondaar zonder zijn toedoen wordt gerechtvaardigd en 
gezaligd. En dat enkel uit de genade in Christus. Deze rijke zegeningen worden nu onderwer-
pelijk in het hart van de zondaar uitgewerkt door de Heilige Geest, Die als de Geest des le-
vens levend maakt dat dood is. We blijven op de weg niet onaandoenlijk liggen! De Geest 
wekt werkzaamheden op. Ons verstand wordt verlicht, ons hart wordt in de weg der boetvaar-
digheid gaande gemaakt, onze wil wordt omgebogen, onze voeten worden geleid in een heili-
ge wandel. Daar is een weg om te komen tot de kennis en het genot van de verbondsweldaden 
in Christus. Nee, dat is niet de weg van ijdel opdringen der genade! De Heere gaat plaats ma-
ken voor Zijn genade in het hart van de zondaar, die van nature uit is op de zelfverheerlijking. 
De begeerte van ons hart is: 'Gij zult Gode even gelijk zijn! Doch door de levendmakende 
daad wordt ons de ere Gods op het hart gebonden. De ere, die wij hebben geroofd! De Geest 
schenkt, door het Woord een THEOCENTRISCH leven: God komt in het middelpunt te 
staan! En met God moeten wij worden verzoend! In plaats van de zelfverheerlijking komt de 
zelfverloochening: We leren "neen" zeggen tot onszelf, tot de zonden, tot de dienst der wereld 
en der zonden. De strijd ten leven wordt geboren, een strijd, waarin wij menen in onze dwaas-
heid, dat wij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. O, wat ligt Christus en het verbond 
der genade toch verborgen voor het ontdekte zondaarshart, dat als een blinde langs de muren 
tast! Doch de Heere werkt voort en zal de dwaas leiden in een weg, die hij niet geweten heeft, 
en in een pad, dat hij niet gekend heeft. Dat is de weg en het pad van vrije genade. Een weg, 
die in het duister blijft liggen, omdat we Wet en Evangelie vermengen. We moeten daarom uit 
het verbroken werkverbond worden uitgezet! We moeten van Jood een heiden worden!  
Deze verandering vindt plaats in de richterlijke afhandeling: De zondaar komt voor Zijn 
Rechter te staan! De eis der wet klinkt: "Betaal hetgeen gij schuldig zijt!" We hebben geen 
penning om, de schuld te voldoen. De Heere treedt in het recht, en ach, wie zal dan bestaan? 
We gaan onze ondergang tegemoet! Hier nu wordt het wonder voor ons het wonder: In ons 
ondergaan komen we boven! In Christus, Die ons wordt toegepast door Woord en Geest!  
Hij heeft aan alle eigenlijke voorwaarden van het verbond voldaan door Zijn kruisverdiensten. 
In Hem ligt ons recht tot de verbondsbeloften en goederen: De vergeving der zonden en het 
eeuwige leven, ja, de vrede met God door Zijn dierbaar bloed, dat de kracht der verzoening in 
ons draagt door de Geest, Die het uit Christus neemt en het de doemschuldige zondaar geeft.  
Daarbij krijgen we het geloof om te eigenen en te omhelzen. ons verbondshoofd en Zijn zege-
ningen.  
We weten, dat dit Woord verzet wekt. Christus en Zijn werk is voor de natuurlijke mens een 
steen des aanstoots. We stoten ons aan Zijn bediening. Toch gaan we op de akker der Kerk 
moedig voorwaarts in het besef, dat Zijn Woord niet ledig zal wederkeren. Het zal doen het-
geen Hem behaagt tot Zijn eer en tot zaligheid van een volk, dat naar Hem niet vraagt. Doch 
Hij wil dat volk wel smekende te maken! Hij zal ze voeren met smeking en geween en leiden 
in een rechte weg tot een stad ter woning! Van ons is geen enkele verwachting: Onze ver-
wachting en hulpe is van de Heere, Die trouwe houdt. Met dit votum, met deze belofte, be-
ginnen we de dienst des Woords! Van Boven naar beneden!  
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HET VERBOND EN HET AANBOD DER GENADE - 4 
 
Het verbond der verlossing, dat is het verbond der genade, is van eeuwigheid door God de 
Vader met Christus opgericht en in Hem, als het Hoofd van het verbond, met al de uitverko-
renen. Wil dat nu zeggen, dat we zo het Evangelie toemuren voor alle hoorders? Moeten we 
het Evangelie alleen prediken aan de uitverkorenen? Neen, onze roeping is het Evangelie te 
prediken aan allen, die onder de bediening van het Woord leven. We dienen de zaligheid in 
Christus algemeen aan te bieden zonder enige aanzien der personen. De opdracht van Chris-
tus is: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen." We pre-
diken Christus! En de beloften van bekering en vergeving der zonden in Zijn Naam aan allen, 
zelfs aan de grootste der zondaren. We wekken een ieder op om in Hem te geloven.  
Doch let nu terdege op! We maken hierdoor de mensen niet wijs, dat Christus het Verbonds-
hoofd is van hen allen, hoofd voor hoofd! Scheef gaat de weg en bedrieglijk is de prediking 
waar geroepen wordt: "De beloften der genade moet u voor waar houden en daarop moet u 
gerust zijn!" Dan kweken we een geslacht van mensen, die geloven, dat zij geloven!  
Wij prediken Christus aan allen, Die voor hen nodig is! De noodzakelijkheid van Christus 
moet worden beklemtoond. Deze noodzakelijkheid gaat leven, wanneer we ontdekt worden 
aan onze ellendestaat. Tot die staat der ellende moeten we worden gebracht. We prediken 
Christus in Zijn noodzakelijkheid, genoegzaamheid en gepastheid, en dat voor allen, zelfs 
voor de grootste der zondaren. We dragen Christus uit in Zijn verdiensten, die oneindig groot 
zijn, dat zelfs vele werelden daardoor verlost en behouden kunnen worden. We kunnen niet 
een te grote en te volle Christus prediken!!  
Verder prediken we een Christus, Die te gewillig Zich voor vloekwaardige zondaren in de 
bres stelde en al de geëiste verbondsvoorwaarden vervulde, dan dat er bij Hem zulk een 
grimmigheid zou zijn, dat Hij een enige, zelfs de grootste zondaar, die tot Hem zou komen, 
zou uitwerpen. Ook van de gewilligheid van Christus kunnen we niet te groot en te heerlijk 
spreken. Door Zijn gewilligheid wordt de ongelovige in zijn onwilligheid veroordeeld even zo 
zeer als in zijn onmacht. Ja, door 's Heeren gewilligheid wordt de onvrijmoedige aangemoe-
digd door het getrouwe en aller aanneming waardige woord, dat Jezus Christus in de wereld 
gekomen is om zelfs de voornaamste zondaar zalig te maken.  
We prediken aan allen Christus, niet omdat die allen hoofd voor hoofd waarlijk door Hem zijn 
aangenomen, maar om op te wekken tot geloof, zodat niemand mag menen, dat hij in de aan-
bieding zou zijn uitgesloten.  
We prediken een Christus bij Wie alles gereed is, en Die eenvoudig laat nodigen: Komt tot de 
bruiloft. We worden opgeroepen tot een dadelijk komen, tot een vrijmoedig eten. Langs welke 
weg gaan we dan? We worden van alle eigen werken en geschiktheden afgetrokken; op het 
hart wordt gebonden, dat de voorwaarden van Gods verbond niet in onszelf, maar in de Borg 
te vinden zijn, en daar gezocht moeten worden. We prediken Christus om aan de hoogmoedi-
ge natuur haar EIGEN IK, en om aan de benauwde consciëntie haar IK DURF NIET te bene-
men. We prediken Christus, opdat men in Hem geloven zou en Hem aannemen zou. Niet, 
opdat iemand het geloven tot een grond van zijn recht op Christus' goederen maken zou, maar 
omdat elk verplicht is Gods getuigenis in het geloof aan te nemen. Die in de Zoon gelooft, die 
heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar 
de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.  
Kortom, we prediken Christus tot alles, tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en 
een volkomen verlossing! We dienen alles in Christus te zoeken en te vinden, daar Hij een 
volkomen Zaligmaker is.  
Uit het voorafgaande is duidelijk, dat we Christus prediken zowel aan uitverkorenen als aan 
verworpenen. We hebben in Gods verborgen raad niet ingezien. We worden allen geroepen 
om op Gods aanbieding en bevel in Zijn verbond in te treden, en om door een levend geloof 
de goederen te mogen eigenen. De verwerping van deze welmenende aanbiedingen ligt voor 
onze rekening. Voor allen, die door Gods genade tot het geloof in Christus gebracht worden, 
blijkt van achteren, dat zij in dat verbond van God met Christus waarlijk begrepen waren.  
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De verkiezing Gods in Christus tot zaligheid van zondaren is gegrond in Gods eeuwig ver-
bond, het verbond der verlossing en der genade, dat in de tijd wordt geopenbaard. In de predi-
king van dit verbond wordt niet een lijst der uitverkorenen afgelezen, neen, we worden ge-
steld onder een prediking van aanbieding, beloften en bevelen!  
We kunnen niet genoeg beklemtonen, dat bedrieglijk en vals de voorstelling is, dat de mens 
op grond van zijn geboorte uit christenouders en door zijn doop inwendig in het verbond be-
grepen is. We moeten in het verbond der genade worden overgebracht. Rijk en heerlijk is de 
Evangelieprediking!  
De weg der zaligheid in Christus wordt ons gepredikt. Doch ... dan niet zo, dat we de zondaar 
op eigen benen naar Jezus laten gaan!  
Zeker, Christus wordt in de bediening van het Woord aan de voeten neergelegd. Hoe? Met de 
eis:"Bekeert u en gelooft het Evangelie!" Dat is een gebod. God heeft recht op onze bekering. 
Dit gebod en dit recht is een gebod en recht der Wet!  
Ga nu niet Wet en Evangelie vermengen! Het gebod der bekering werpt ons in onze Schuld en 
onmacht. We worden in de nood gebracht, de nood van niet willen en niet kunnen. We hebben 
geen geloof. We hebben enkel vijandschap. Onder die vijandschap krijgen we het benauwd: 
We worden bedroefd, want deze vijandschap is een vrucht van eigen akker. We leren onszelf 
veroordelen. Dat we zo hebben gezondigd tegen een goeddoend en heilig en rechtvaardig 
God, Die wij moedwillig en vrijwillig hebben verlaten! We moeten terug en met God ver-
zoend worden! Ik wou vluchten, maar kon nergens heen! Alle wegen, de wegen der zonden en 
der eigengerechtigheid, worden afgesneden. We verstaan iets van de weg van de stokbewaar-
der in Filippi, die ten dode was opgeschreven. Ziet, in deze weg wordt ons het Evangelie ge-
openbaard. "Geloof in de. Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden!" Hier hebben we 
niet een gebod, maar een aanbod der Goddelijke beloften, die tot ons komen en het geloof 
meebrengen om Jezus Christus te omhelzen tot zaligheid.  
 

Duidelijk moge zijn uit dit voorbeeld, dat de zondaar niet vanuit zichzelf tot het zaligmakend 
geloof komt. Er moet plaats voor gemaakt worden.  
Daarom kunnen we en mogen we niet meewandelen aan de hand van hen, die met loze kreten 
de zielen misleiden. "Geloof het Evangelie, u moet naar Jezus toegaan!" Zo leiden we de zie-
len niet op de rechte wijze!  
Ach, we kijken niet naar anderen. Ons eigen hart zit vol met remonstrantisme. We kruipen als 
kruipolie overal tussen. Doch de Heere weet Zijn volk wel te leiden! En goed te leiden. We 
gaan ons dan niet troosten met ons eigen werk. We worden uit al ons werk uitgezet. We ko-
men als een verloren zondaar aan Gods voeten terecht.  
Mijn aangrijpen is enkel vrucht van Jezus grijpen! De greep ter zaligheid en heiligmaking. 
Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben, zegt Paulus. We hebben enkele artikelen ge-
schreven over het verbond en het aanbod der genade. We hebben ons daarbij laten leiden door 
het uitnemende voorwoord van de godzalige Brahé in de zijn voortreffelijke verklaring op 
Psalm 89. Uitnemend wijst hij ons op de heerlijkheid der zaligheid, die voor eeuwig vast ligt 
in het Hoofd van het verbond der genade, dat van geen wankelen weet, ook niet, al wijken de 
bergen! Dat verbond spreekt van één weg ter zaligheid: Jezus Christus. Doch op die Weg 
moeten wij worden gebracht. We moeten inwendig in het verbond ingaan. We kunnen in de 
kerk zijn, doch nog niet van de Kerk zijn!  
Een ieder onderzoeke zichzelf voor Gods aangezicht. Gods ogen zien naar waarheid in het 
binnenste van ons! Zalig de zondaar, die schreit naar God! In het verbond der genade getuigt 
de Heere: ”Zie hier ben Ik. Zie hier ben Ik! Troost troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.” 
Het Evangelie, de blijde boodschap, verblijdt arme en doemwaardige zondaren, zeg Olevi-
anus. Daar zeggen we ”Amen” op. 
 
Ds. J. Catsburg in “Om Sions Wil” van ?? 1984 (No. 11 t/m 14) 


