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Van: NN 
Verzonden: woensdag 14 maart 2012          (07:50 uur) 
Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 
 
 
Geachte heer Kleen, beste Daan, een opmerking over de preek van Erskine Gal 2;19, 
Paulus spreekt daar als ervaren Jood die onder de wet was geweest t.o.v. de door joden 
betoverde Galaten, in de Galaten brief veinsde Petrus zelfs. Daarom is het een 
misleiding om te stellen dat ook de heidenen gestorven moeten zijn aan de wet, eer ze 
Gode kunnen leven, dit is hetzelfde als te leren dat de heidenen eerst onder de 
bediening der wet moeten gebracht worden, alvorens ze het evangelie kunnen 
ontvangen. De heidenen waren niet onder de wet, alleen de besneden Joden , zie 
duidelijk het onderscheid in de volgende teksten:  Rom 1:18-26/Rom2:14,17,23-
27/Rom 3:1-2,19,28,29/Rom 4:16,17/ Rom 7:6/Rom 9:30/ Rom 10:1-4,19,20/ Rom 
11:21/Rom 15:8-9,16,20,21/ Rom 16:26. In de brief aan de Efeziërs waar deze joodse 
kwestie niet speelde is daarom ook helemaal geen lering daartoe opgenomen, daar word 
gesproken over de eertijdse onwetenheid: Ef 4:17-18, in de Romeinenbrief spreekt hij 
tot jood en heiden. De Romeinenbrief is de helderste universele Christelijke theologie, 
maar onderscheid is wel geboden. De Galatenbrief is een brief aan de door Joden 
betoverde heiden, daarom is deze brief ook in NL erg noodzakelijk, want wij 
Nederlanders zij van nature ook geen Joden. 
 
Nogmaals heidenen waren onwetenden, als zij Christus verkondigt krijgen ,krijgen te 
zien op de door Christus vervulde wet (Ps 40) zoals onder het OT ,in de Ark waarop het 
verzoendeksel lag de stenen tafelen lagen, én het manna, én de staf van Aáron. 
 
Als de heiden voor het eerst met de wet in aanraking kwam is dat dus  door het 
evangelie hetwelk de vervulde wet was, hij zag(zonder nog betoverd te zijn zoals de 
Galaten) de wet , in het éérste als de verzoende wet, op deze manier krijgt hij kennis aan 
de let wél: vervulde wet, dan zag hij in door het geloof, dat God déze wet handhaafde 
welke hij nooit had gekend, maar dat God met de mens is verzoend door de dood Zijns 
Zoons, dat indien hij als heiden onder die wet zouhebben gelegen gelijk eertijds het volk 
der Joden, en ook nooit zou gehouden hebben, dit besefte de heiden niet door zelf 
onder de wet te zijn geweest (ervaring), maar ziende op de volmaaktheid van Christus 
(door de Geest !  zie Gal 3:2,5), was hij ingenomen met Christus, let wél!, met de Joodse 
Jezus Christus, want de joden zelf verstootte hun zaligmaker, het hún beloofde zaad, 
onder de wet in bewaring gesteld geweest zijn de totdat Hij kwam , maar doordat deze 
besnedenen die onder de wet gehouden waren hun zaligmaker verstootte kwam de 
zaligheid tot de heidenen (Hand 13/ Rom 11/Rom 15:9) 
 
Paulus zou de laatste zijn geweest om gelovige  heidenen onder de wet te brengen, dit 
blijkt duidelijk in de brief aan de Galaten, laat staan de ongelovigen, daar het 
voorhangsel gescheurd was , daarom is Gal 2 19 de bevindingen van een Judaist, of een 
dwalende gereformeerde die elke zondag de wet heeft horen voorlezen, maar  tot het 
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geloof komt, maar t.o.v. de Galaten voordat deze betoverd werden en dus de brief aan 
de Galaten ontvingen, was dit niet geleerd, hoewel ze tot geloof zijn gekomen. 
 
Zoals de Ark heenwees naar Christus, met daarin de stenen tafelen, zo is Christus ook 
nooit te scheiden in een ceremonieel deel en een zedelijk deel,  Erskine doet dat in zijn 
preek, en er zijn er wel meer die het doen, echter Paulus zegt juist ook t.a.v.  wat de 
zedelijke wet genoemd word, nl.: de tien geboden  
 

• 2 Corinthe 3:6-15  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden 

sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. Hoe zal 

niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der 

verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid 

overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen 

dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen te niet gedaan 

wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid. Dewijl wij dan 

zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; En doen niet 

gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israels niet 

zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn 

verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des 

Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan 

wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op 

hun hart. 

 

De enigste letters die in stenen ingedrukt waren geweest zijn juist de tien geboden, het 
behoord eenvoudig tot de bediening van het oude verbond, als er staat gedenk den 
sabbathdag in de stenen, dan maken de gereformeerden dit los van  : Exodus 31:14 
 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood 

worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het 

midden harer volken. Maar de stenen tafelen zijn juist de kern van het hele oude verbond, 
mét de bloedige offers, als gebod 4 niet in de stenen had gestaan dan was Ex 31:14 ook 
niet geschreven, het is immers de bediening des doods in letteren bestaande, ook  dit 
hoort daarbij: Exodus 35:3  Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den 
sabbatdag. 

 

Dus als de zondag gehouden moet worden n.a.v. het 4e gebod gedenk den Sabbathdag, 
en daarvoor geijverd word, dan zijn we alreeds onder de wet gebracht en mogen we ook 
geen vuur aansteken op zondag, ik wil aangeven dat er meer betovering is, de heiden 
door een vrome manier onder de wet gebracht, door verwarring  en niet onderzoeken 
van de Schrift ,maar elkaar en oudvaders napraten, kinderdoop is daar een grote wortel 
van , van het niet verstaan der verbonden en de bedieningen. 
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Paulus speekt duidelijk dat het oude voorbij is, dus ook de stenen tafelen, dit was geen 
zedelijke wet, maar behoorde tot de bediening der Thora, waar de joden onder waren als 
tuchtmeester tot hun Messias die komen zou, en is gekomen, de woorden ceremonieel, 
of zedelijk kom ik niet tegen in de Bijbel, wél het oude verbond, welke bewaard werd in 
de bediening van de Thora, het nieuwe verbond is, is de vervulde bediening van het 
oude verbond, en dat de wet door de Heilige Geest in de harten, in vlezen tafelen 
geschreven word, op grond dat het stenen mes Christus de beloofde heeft besneden en 
de verplichting om besneden te blijven voor God, nl. volmaaktheid t.a.v. de wet (Rom 
2l25) volkomen heeft gehouden, en de zonden daartegen gedaan en zo onder de vloek 
zijnde, deze vloek heeft weggedragen, opdat een iegelijk die geloofd niet verderft, maar 
macht gegeven wordt kinderen Gods te worden (Joh 1: 12) 
 
Hartelijke groet, 
NN 
 

 

 

 

Van: D.J. Kleen  
Verzonden: woensdag 14 maart 2012            (09:03 uur) 
Aan: NN 
Onderwerp: RE: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 
 
 
Beste NN, 
 
Ten eerste even twee korte citaten van Ralph Erskine, of Gal. 2 vers 19 slaat op het 
gestorven zijn, aan de morele/zedelijke wet, ofwel, aan de wet der oude ceremoniën. 
 
Eerste citaat: “Het voorwerp, namelijk de wet. „Ik ben der wet gestorven. ” Niet alleen de 

ceremoniële, maar zelfs ook de zedelijke wet, aangemerkt onder de gedaante van een verbond der 

werken en als een voorwaarde des levens. ‘Ik verloochen, mocht hij zeggen, de gerechtigheid der wet, 

als geen zaligheid zoekende in hare werken. Ja, in dit opzicht is de wet mij dood en ben ik dood 

aan de wet. Zij kan mij niet behouden en ik kan daardoor geen zaligheid verwachten. Ja, ik ben 

aan de wet gestorven. Aan de zonde gestorven te zijn is mij een dood, welke de mensen menen 

gemakkelijk te kunnen verstaan.’ Maar de verborgenheid van aan de zonde en daardoor ook aan 

de wet gestorven te zijn, kan niet licht verstaan worden. Want men zou oordelen, dat, aan de wet 

te sterven, zijn moest: te leven in de zonde. ‘O nee, zegt de apostel, het is geheel wat anders. Ik ben 

der zonde dood, omdat ik der wet gestorven ben.” 

 

Tweede citaat: “Wat is nu de wet daar PAULUS aan gestorven is? Ik zal u niet vermoeien met de 

verscheidene opvattingen van het woord wet, en ook niet met de onderscheidingen in een 

burgerlijke, ceremoniële en zedelijke wet. Maar hoewel de apostel in deze Brief soms spreekt van de 

ceremoniële wet, nochtans meen ik met de meest rechtzinnige en beproefde Godgeleerden, dat hij in 
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deze tekst bedoelt de zedelijke wet, de wet der tien geboden, onder de gedaante van een verbond der 

werken aangemerkt.” 

 
 
Verder schreef je: “Daarom is het een misleiding om te stellen dat ook de heidenen gestorven 
moeten zijn aan de wet, eer ze Gode kunnen leven, dit is hetzelfde als te leren dat de heidenen eerst 

onder de bediening der wet moeten gebracht worden, alvorens ze het evangelie kunnen ontvangen.” 
 
Uit deze enkele woorden blijkt dat je er nog weinig of werkelijk niets van begrepen hebt. 
Je begrijpt wel iets van de verwerving, maar je verstaat weinig of niets van de toepassing. 
Dit merkte ik je al eerder op, toen ik je schreef dat het mij toescheen of dat jij een afkeer 
had van de doorleving van het Goddelijke recht….waarin een zondaar verloren gaat en 
verdrinkt in het badwater der wedergeboorte en door het geloof in Christus met Hem 
daaruit opstaat tot een nieuw leven. Vraag of God je dit wil schenken. Door wat je hier 
opmerkt, schijnt het zo te zijn dat jij een voorstander bent van geestelijke hoererij! Weet 
gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst 
over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is 
aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is 
zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, 
terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man 
gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen 
mans wordt. (Rom. 7:1-3) 
 
Hierbij verwijs je ook nog naar Rom. 7:6, maar dat is natuurlijk dwaasheid. Vers 6 is de 
samenvatting van Rom. 7: 1-5. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door 
het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, 
Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. 
 
De verkoren Kerk van Christus is der wet gedood door Zijn aangenomen vleselijke 
Lichaam. Dit was voor wat betreft de verwerving op Golgotha’s kruisheuvel, in de 
volheid des tijds. Maar Christus is niet alleen een Middelaar van verwerving, maar ook 
een Middelaar van toepassing….!!! In de toepassing gaat de Kerk met Jona overboord en 
vallen zij in de golven van Gods toorn, als in een punt des tijds. De zondaar gaat kopje 
onder, en de storm van Gods toorn en gramschap over zijn bedreven zonden is geluwd. 
God heeft Zijn Recht behouden, en de zondaar de zaligheid door die van God gestuurde 
Vis…. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons (Rom. 8:2-4) 
 
De rechtvaardiging is ik in Christus (= Jona in de Vis), en de heiliging is Christus door 
Zijn verworven Geest in mij. Wat in Rom. 7 vers 4 geschreven staat….”door het lichaam 
van Christus”……dat was het beeld van Jona’s behoudenis door die van God gestuurde 
Vis, hetwelk een beeld van de kruisdood en graf van Christus was. Maar nu zijn wij 
vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden 
waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. 
(vers 6) 
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Dit was het teken van Jona den profeet, wat het godsdienstig farizeïsme nimmer 
begrepen heeft. 
 
Vriendelijke groet, 
D.J. Kleen 
 

 

 

 

Van: NN 
Verzonden: woensdag 14 maart 2012          (16:21 uur) 
Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: RE: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 2 
 
 
U schreef: “Dit was het teken van Jona den profeet, wat het godsdienstig farizeïsme nimmer 
begrepen heeft.” 

 
Dit kan ik met u beamen. Rechtvaardigmaking door de wet?, heiligmaking door de wet? 
Of zonder de wet?  Wat is de kern van Paulus leringen? Inderdaad zonder de wet, 
waardoor hebt gij de Geest ontvangen  Gal 3:2,5? Door de prediking des geloofs, of 
door de werken der wet? (wellicht moeten we tegenwoordig ook nog daarbij voegen door 
bep. ervaringen?) 
 
Als het een voorwaarde is om te sterven aan de wet, dan moeten we inderdaad eerst 
onder het Juk van de wet weer gebracht worden, en dat betekent eenvoudig als Joden 
gaan leven, maar dat leerde Paulus niet, hij leert dat hij juist daaraan gestorven was, hij 
spreekt daarbij tegen de Galatiers die van het geloof waren afgedwaald. Dus de eerst keer 
dat hij het evangelie aan hen had verkondigd heeft hij dat nog niet onderwezen, pas 
nadat de joden de Gelovige Galaten betoverd waren, Waar of nietwaar? 
 

Het Evangelie brengt de onwetende heiden niet onder de wet om aan de voorwaarde te 
voldoen  om tot een “gerichts” ervaring te komen.,  Christus is daarin  gestorven, 
Galaten 2:21   want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs 

gestorven. 

 

Door Christus sterven onder de Wet, brengt het evangelie de vloekwaardige mens onder 
de verzoening, predikt het Evangelie aan alle creaturen, en die geloofd zullen hebben en 
gedoopt zullen zijn, zullen niet verdoemt worden: Paulus op de areopagus predikt de 
onbekende God…Handelingen 17:30  God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, 
verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.  

 
Het evangelie word tot gehoorzaamheid des geloofs onder de heidenen gepredikt:  
Romeinen 16:26  Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des 

eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 
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Handelingen 13:46-48  Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was 

nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot,  

en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want 

alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij 

zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden 

zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het 

eeuwige leven. 

 

De heidenen hierboven hebben geestelijk het teken van Jona in de vis begrepen, dat 
door Christus dood, hen genade word verkondigd, door Zijn Dood, en dat deze genade 
door het geloof eenvoudig ontvangen wordt. 
  
Romeinen 15:9  En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk 

geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. 

 
Dát heeft inderdaad het farizeïsme niet begrepen. En deze eenvoud die de gelovigen ten 
deel valt omdat God de vader het aan kindekens openbaard, word nog immer veracht 
en verduisterd door die een geestelijke status menen te hebben verworven, door onbijsel 
leringen en ervaringen. Dezen willen zélf een soort Christus worden…eerst weer tot de 
wet keren, en de wet volkomen proberen te houden, en ook nog eens als Christus 
overboord gaan als blijkt dat ze gaan wanhopen aan zichzelf. Maar dat gaat niet lukken… 
want wanhopen aan zichzelf is verloren gaan als Judas door Christus genade te 
verachten, met Christus sterven is Hem aanemen als de meedere Jona die om ons is 
overboord gegaan Jes 53:5 
 

de zondaar zelf gaat niet overboord om 3 dagen en 3 nachten in het graf te liggen dat 
was het teken van Christus, of niet soms? U wilt toch niet leren dat het teken van Jona 
het teken van een zondaar is ? 
 
Een Christen is iemand die Christus daarin aanvaard heeft, nl.: dat dit Zijn dood, voor 
ons was, en Christus opstandig des zondaars leven is geworden (Rom 6:1-5), zondaren 
worden gerechtvaardigd, met God verzoend  d.m.v. het geloof , dat heeft niets met 
gevoelservaringen van doen, maar het getuigenis van God over Zijn Zoon aannemen (1 
Joh 5:9-11, is daarin ook erg duidelijk!) Romeinen 5:6  Want Christus, als wij nog krachteloos 

waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. De poorten der Hel zullen de belijdenis 
van Petrus niet overweldigen, nl.. dat hij het getuigenis van God de vader aangaande de 
Messias,Zijn Zoon in Jezus  heeft geloofd. Het ware geloof gaat om het getuigenis Gods 
te aanvaarden en te vertrouwen, de Waarheid Gods, dat dit niets met historieel geloof 
van doen heeft, bewijzen zelfs de Joden, die  het getuigenis van God verklaard in de Wet 
en hun eigen Profeten verachten.  
 

Matthéüs 12:40  Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, 

alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. De leer van 
toepassing moet u daarom geen hocus pocus van maken, volgens Joh 3:16 : is op een 
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iegelijk die geloofd, is Christus verzoening van toepassing. Want de storm van Gods 
Gramschap t.a.v. de wet is door het offer van Christus geluwd (Jes 53:5). Dit is van 
toepassing niet op een iegelijk die ervaart! Dat is de mystiek! die vroom vlees baart, maar 
op een iegelijk die geloofd. (Joh 3:16) en geloven is : kennis, toestemmen, en 
vertrouwen. Paulus verkondigt geen ervaringsmystiek, maar dat Jezus is de Christus, de 
Zone Gods, waarover Jezus zegt tegen Petrus n.a.v. zijn belijdenis, dat Hij op deze Petra, 
nl. die belijdenis die hij zojuist gedaan heeft, de Gemeente zal bouwen dit is geheel 
overeenkomstig : 
 

1 Johannes 4:2  Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in 

het vlees gekomen is, die is uit God; 

1 Johannes 5:1  Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een 

iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 

 

2 Johannes 1:7-11  Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus 

Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij 

niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk, die 

overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus 

blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet 

brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt 

gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. 

 

Over de heidenen en de wet wil ik nog wel eens uitleggen, maar k ben bang dat het 
anders weer te lang wordt, over “het recht Gods “had k u al eens geantwoord, op vrijdag 
17 februari 2012 8:51. Feit is dat de Joden onder de wet waren tot Christus, en dat de 
heidenen niet onder de wet zijn geweest (uitgezonderd proselieten) maar dat de heiden 
wel betoverd zijn geworden door valse leraren. Dat deze zaken niet verstaan word heeft 
alles te maken met de kinderdoop, onderzoek Gods Woord Daan, wan alleen door de 
Schriften zullen we niet dwalen, er staat nog veel meer in, maar het schrijven wordt al zo 
lang. Één ding weet ik dat Nederland niet gered word door de schriften der oudvaders, 
nee absoluut nee, ook dezen dwaalden op sommige punten, en op andere punten best 
erg ernstig, dat geeft niet, wij hebben GODS Woord. 
 
Fillippus vraag was indien gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd. Waarin 
moest de Kamerling geloven? Let op zijn belijdenis!, deze was dezelfde als Maria, 
Fillippus als hij Nathanael vond, als Petrus ,waarvan Christus getuigde dat Hij daarop 
Zijn Gemeente bouwt, Johannes daaruit evenzo in 1 Joh 5 , Fillippus heeft de Kamerling 
de doop niet geweigerd, de kamerling hing verder niet aan Filippus, en reisde zijn weg 
met blijdschap, want geloof is kennis, toestemmen en vertrouwen, als we Hem werkelijk 
vertrouwen dan zijn we inderdaad ook daadwerkelijk onder water gegaan, zoals God het 
heeft verordineerd. 
 
Waak ervoor niet te gaan strijden voor een extra Bijbelse lering, louter op grond van 
persoonlijke ervaringen, en medestanders daarin!! En te zoeken naar citaten, en preken 
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van oudvaders die wat in deze richting wijzen, want er zijn ook honderden die het 
tegendeel bewijzen., de Schrift is het enigste! Een leraar heeft gezag als hij zelf schrift met 
schrift vergelijkt en die edel acht die hem toest en met hem spreekt op grond van de 
schrift (1 Tim 3:16 Hand 10:17) 
 
Als 1 Joh 5:1 niet gehoorzaamd wordt is dat ernstig!, en ook “Romeinen 15:7  Daarom 
neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods”. niet 
veronachtzaamd  
 
God heeft ons geroepen om de geesten te beproeven, maar daarbij ook de criteria 
gegeven: 1 Joh 4:2 die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. 
Daarom zegt juist Christus tegen Petrus op deze zijn belijdenis vlees en bloed hebben u 
dat niet geopenbaard, zonder ook maar iets te zeggen over Gal 2:19 , want dat gaat over 
de joodse eigengerechtigheid-infectie in de Christelijke gemeente te bestrijden 
 
Dit moeten we wél: 
1 Corinthe 5:11-13  Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien 

iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of 

een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat 

heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn 

oordeelt God. En doet gij dezen boze uit ulieden weg. 

 
Maar nu kom ik bij de Gemeente, maar 1 Cor 12-14  
1 Corinthe 14:23  Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde 

talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij 

uitzinnig waart? 

24  Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of ongeleerde inkwame, die wordt van 

allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld. 

25  En alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn 

aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk onder u is. 

 
is helemaal niet in Nederland te vinden!, zelfs niet bij oudvaders/hervormers., hoe 
hebben deze gezag? Guido de Bres schrijft art 5 en 7 NGB, niet voor niets…. 
Een ware Christen herken ik aan het vertrouwen op Gods Woord alleen, dat is het zich 
houden aan Gods Woord alleen, ook als het hem belangrijke vrienden kost. 
 
 
Daar ik weet dat u belijd dat Jezus in het vlees is gekomen, groet ik u hartelijk 
 
NN 
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Van: D Kleen  
Verzonden: woensdag 14 maart 2012     (18:10 uur) 
Aan: NN 
Onderwerp: RE: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 2 
 

 

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 
Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 
tot kinderen verkrijgen zouden. (Gal. 4-5) 
 
Beste NN, al gevoel je het niet…..niet alleen de apostel, maar ook de Galaten én wij zijn 
geboren onder de vloek van Gods heilige wet. De wet die ons eerst ten leven was, is ons 
ten dood bevonden. De wet die mij voor de val in Adam eerst zegende, vloekt mij nu 
ten dode omdat ik niet in die wet kan blijven en niet naar die wet wil wandelen en 
handelen, Gal. 3:10. Onder deze tuchtmeester moeten wij ons bestaan voor God leren 
verliezen, namelijk door ontdekking, ontgronding en doding…!!! (Kol. 3:3, Rom. 6:2-7) 
Het gedoopt worden in de dood van Christus is de zielsbevindelijk doding alwaar God 
een zondaar aan het einde der wet brengt om aldaar Christus te vinden tot gerechtigheid 
en heiligheid. 
 
Hoe werd in jouw leven de zonden ofwel de oorzaak van je dood- en doemstaat dan 
weggenomen…?? Pas nadat je gedood werd door de vloek en doem der wet. Want de ziel 
die zondigt zal de dood sterven. Gods volk sterft de geestelijke kruisdood met Christus, 
wordt met Hem begraven, en wordt met Hem door de kracht van Zijn Geest opgewekt 
tot een nieuw leven. Als je hier geen kennis aan hebt dan sta je nog overal buiten. Het 
verloren gaan voor God is het hartverscheurende berouw over de zonden, waarin het 
voor ene stonde onmogelijk was om nog zalig en bekeerd te kunnen worden. Je 
godvrezende opa mocht dit wel kennen, hoor! Als dit niet gekend wordt (trap en mate 
zij Gode alleen bekend) dan is een ziel nooit recht afgesneden van de eerste Adam en 
wezenlijk nooit ingelijfd door het geschonken geloof in de Tweede Adam.  
 
Lees ook de twaalf bijlslagen van Thomas Boston. Dan is er ook geen opwas mogelijk 
omdat de ziel nog steeds is onder heerschappij der wet. Als ik geestelijk gestorven ben, 
kan de wet mij geen kwaad meer doen. Lees hier wat Philpot hierover schrijft:  
 

“Want Gij zult u herinneren, dat de voornaamste kracht van onze tekst hierin vervat is: dat ‘wij 

met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van dien dood’. Wij kunnen niet werkelijk 

sterven gelijk Christus stierf, al werden wij zelfs letterlijk gelijk Hij gekruist; want zelfs in dat geval 

zouden wij alleen voor onszelf sterven, maar Hij stierf voor de Gemeente. Zo wij dus met Christus 

zullen gekruist worden, worden wij niet werkelijk en letterlijk in onze lichamen gekruist, maar in 

de gelijkmaking van dien dood in onze zielen. Laat mij dit een weinig duidelijker en vollediger 

verklaren, en dan zult gij zien hoe wij, als wij één plant moeten worden in de gelijkmaking van 

Christus’ sterven, onder dezelfde zaken moeten sterven onder welke Christus stierf, of anders zal er 

geen gelijkmaking zijn. 
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a. Ten eerste dan, moeten wij onder de wet sterven, of anders is er in dat opzicht geen gelijkmaking 

aan Christus’ sterven. Maar wanneer sterft gij onder de wet? Wanneer gij haren plechtige vloek op 

uw geweten gevoelt; wanneer gij er door veroordeeld bent en schuldig voor God ingebracht bent; 

wanneer gij door haar moordend vonnis in uw hart van alle hoop afgesneden bent en bijna in 

wanhoop verzonken bent onder een kennis van hetgeen de wet eist en uw onbekwaamheid om die 

te volbrengen. Indien gij nu nooit onder de vloek en de veroordeling der wet gestorven bent, bent gij 

ook nimmer in de gelijkmaking van Christus’ dood een plant geworden, daar Hij, gelijk wij gezien 

hebben, onder haren vloek lag. 
 

b. Wederom, Christus stierf onder de zonde, die op Zijn heilig hoofd geladen werd, toen Hij zonde 

voor ons gemaakt werd. Nu moet gij op dezelfde wijze sterven of anders bent gij geen plant 

geworden in de gelijkmaking Zijns doods. Sommigen van Uw kunnen wellicht dit sterven onder het 

gewicht van uw zonden duidelijker zien, dan het punt dat ik zo even behandeld heb in het sterven 

onder de wet. Ik geloof volkomen dat velen van de kinderen Gods in hun bevinding duidelijker 

kunnen nagaan wat zij gevoeld hebben van het gewicht der zonde, dat hen verpletterde en doodde 

aan alle wettische hoop, dan de strengen vloek en de veroordeling der wet gelijk ik aangetoond heb. 

Wij weten dat de kruisiging een langzame dood was. Zo sterven velen een langzame dood onder de 

last der zonden, die, althans in hun eigen gevoel, geen plotselinge dood sterven, onder de vloek der 

wet. Heeft de zonde nu immer als een zeer zware last op uw geweten gelegen? Bent gij ooit schuldig 

voor Gods vierschaar gedaagd? Waren uw zonden nooit bergen hoog en zeeën diep in uw schatting? 

Was gij ooit afgesneden,. door een kennis van uw ontzettende zonden, van alle hoop om in uzelf 

behouden te worden? Dan bent gij gestorven onder derzelver beschuldiging op u en door het sterven 

bent gij één plant geworden in de gelijkmaking van Christus’ dood. 
 

c. Wederom, gij moet sterven onder een bewustzijn van Gods wraak, die uw zonden heeft 

veroorzaakt, het misnoegen des Almachtigen op uw geweten gevoelen en onder hetzelve sterven, 

zodat gij geen hoop van zaligheid hebt door dien toorn weg te nemen door iets, dat gij kunt 

verrichten; of anders is er geen gelijkmaking van Christus’ dood. Wij moeten één plant worden in 

die gelijkmaking. Maar als er zulk een sterven niet is als ik beschreven heb onder de wet, noch 

onder het gewicht der zonden, noch onder de toorn Gods, waar is die gelijkmaking dan? Iemand 

brengt mij een foto van een vriend om te bezien. ‘Wie is dat?’ zo vraag ik: ‘Ik weet niet dat ik hem 

ooit gezien heb’. ‘O ja, voorzeker, het is die en die.’ ‘Wel neen, dat kan niet zijn, het moet een 

vergissing zijn; het gelijkt niet.’ Hij brengt mij een ander om te zien. ‘O ja,’ roep ik uit, ‘Ik zie in 

een ogenblik wie het is. Welk een wonderlijke, welk een treffende gelijkenis’. Past nu dit beeld toe. 

Zo gij nooit één plant geworden bent in de gelijkmaking van Christus’ dood, door te sterven onder 

de wet, onder de last der zonde en onder de toorn des Almachtigen: gij brengt mij uw bevinding, ik 

bezie dezelve; maar waar is de gelijkmaking? Ik kan er Christus niet in zien; er is niet één trek in 

van het beeld Zijns lijdens. Maar als gij een sterven onder de wet, onder het gewicht der zonde en 

onder de toorn des Almachtigen hebt ondervonden, dan is er gelijkmaking: Christus in het beeld 

Zijns lijdens wordt dan in uw ziel teruggekaatst.”  (Uit preek over Rom. 6:5)      
 
 
Lees en herlees ook deze onderstaande geschriften van de godzalige Theodorus Van der 
Groe, uit zijn boek: De toetssteen der ware en valse genade. 
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H.C. Zondag 4 nader belicht vanuit het gebed van de tollenaar   

  

Van de valse rechtvaardigmaking der tijd- en waangelovigen    

  

Tien valse schijnbekeringen in het Christendom     

  

Over het heilig gericht des hemels in de vierschaar der consciëntie   

  

Hoe de geveinsden Zijn algemene gaven ook deelachtig worden    

  

Over de wedergeboorte en de vergeving der zonden    

  

Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging     

  
 
 
Vriendelijke groet, 
D.J. Kleen 
 

 

 

 

 

Van: NN 
Verzonden: woensdag 14 maart 2012 20:40 
Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: RE: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 3 
 

 

DJK: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 

uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, 

en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. (Gal. 4-5) 
 

NN: Opdat degene die onder de wet ware, dat waren de Joden, nogmaals Daan de Galaten brief is de 

brief aan de eerst door Paulus gezegende bediening ontstane Gemeente, die in de loop van een tijd 

door Joodse wets leraars is geïnfecteerd geworden 

In dit kader legt Paulus bij Gal 4-5 uit 

 

DJK: Beste NN, al gevoel je het niet…..niet alleen de apostel, maar ook de Galaten én wij zijn 

geboren onder de vloek van Gods heilige wet. De wet die ons eerst ten leven was, is ons ten dood 

bevonden. De wet die mij voor de val in Adam eerst zegende, vloekt mij nu ten dode omdat ik niet 

in die wet kan blijven en niet naar die wet wil wandelen en handelen, Gal. 3:10.  
 

NN: Dat is zeker waar, en ik ontken dat juist helemaal niet, ik zeg alleen maar dat Gal 3 geschreven is 

aan die eertijds tot de kennis van Christus zijn gekomen en afgedwaald zijn van het geloof in Hem, en 

 geestelijk overspel met Mozes zijn gaan plegen, verleid door honden en kwade arbeiders 
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DJK: Onder deze tuchtmeester moeten wij ons bestaan voor God leren verliezen, namelijk door 

ontdekking, ontgronding en doding…!!! (Kol. 3:3, Rom. 6:2-7) 
 

NN: Dit is een voorwaardelijk Evangelie prediken, Paulus heeft dat nimmer gedaan, maar luister nu 

eens goed Daan, voordat u mij verkeerd verstaat: Ik erken dat iemand die het met Mozes houdt, 

nooit tot Christus zal gaan, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, dus we hoeven 

in zijn geheel niet bang te zijn dat er teveel tot Christus gaan, maar  juist hier vanuit, de mensen 

bewegen tot het geloof zoals Paulus deed,  

 

Belangrijke vraag: met u het met me eens dat degen die veel sprken over de bevinding van doding 

daarmee bewijs hebben van waar geloof en berouw, en verder niets? 

Of zijn het die Christus geloven en Zijn Woord vertrouwen en daarvandaan gehoorzamen, nl die in 

oprechtheid voor Hem leven, die met david durven zeggen ik verstandiger dan al mijnleraars etc (Ps 

119:99-100) uw Woord is een lamp etc..  

 

DJK: Het gedoopt worden in de dood van Christus is de zielsbevindelijk doding alwaar God een 

zondaar aan het einde der wet brengt om aldaar Christus te vinden tot gerechtigheid en heiligheid. 
 

NN: Doop een zielsbevindelijke doding?, jazeker , maar op een andere manier denk ik dan u 

die voorstelt, niet zonder water namelijk, zielsbevindelijk gedoopt zonder het verlangen van 

de kamerling vanwege Gal 3:27 is niet de juiste zielsbevinding, maar een bevinding van 

ongelovige ongehoorzaamheid. Bezie de kamerling eens, deze was in water gedoopt, over 

zijn belijdenis heb ik het al gehad, dezelfde als Petrus, Maria de zuster van Lazarus, Fillipus, 

Nathanael, etc, dezelfde belijdenis die Johannes in zijn brieven leert, nl. ook Jezus verwachte 

deze belijdenis van de farizeeën. Onderzoek de Schriften die zijn het die van Mij getuigen 

zegt Jezus op een ander plaats tegen hen, want op een andere plaats zegt Jezus weer: 

Johannes 8:24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet 

gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven Op grond van deze belijdenis is de 

Kamerling…en ook Paulus in water gedoopt! Zoals Jezus het getuigenis heeft gekregen van 

Zijn vader, na zijn doop in Water: deze is mij geliefde Zoon!  

 

Handelingen 22:16  En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 

aanroepende den Naam des Heeren. Terstond verkondigde Paulus dat jezus is de Christus!, 

hij had de Waarheid die hij vervolgde leren kennen! 

 

 

DJK: Hoe werd in jouw leven de zonden ofwel de oorzaak van je dood- en doemstaat dan 

weggenomen…?? Pas nadat je gedood werd door de vloek en doem der wet. 
 

NN: U geeft al een antwoord.. zonder mij te horen. Uw vraag was: Hoe werd in jouw leven 

de zonden ofwel de oorzaak van je dood- en doemstaat dan weggenomen…?? Mijn 

antwoord op deze uw vraag is : Gelijk Christen, als hij op Golgotha aankwam, ( zie de 

Christenreis J. Buyan ik citeer: Zo spoedde hij zich voort, tot hij aan een wat hoger gelegen 

plaats kwam, waarop een Kruis stond; wat lager lag een grafstede. Ik zag dat zodra 

CHRISTEN aan het kruis kwam, het pak van zijn schouders gleed en naar beneden rolde, tot 

het aan de mond van het graf kwam; daar viel het in en ik zag het niet meer. , ook gelijk 

zondag 7 dit leert ) maar hoewel voor u deze citaten  wellicht al van enig gezag zijn, was het 

voor mij toen nog niet, Want als ik nadat ik ernstig dwaalde en alleszins Godsdienstig was, 
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welke nochtans mijn geweten niet reinigde, en de kracht der zonden niet brak, totdat ik 

gespeend van al het vertrouwen in enig mens ,de toevlucht nam tot Gods Woord, toen door 

Gods Woord de Waarheid die in Christus Jezus ontdekte, dat Hij het Waarlijk is die ook mijn 

ongerechtigheden heeft wegdragen , en door Gods Woord onderwezen aangaande de 

zekerheid dezer dingen (Luk 1:1-4)en alzo  vrede bekomen, en de kracht der zonde is 

begonnen te breken , ook gedoopt geworden, tezamen met mijn vrouw bij welke de dingen 

alzo waren, we kennen de Waarheid van: 1 Petrus 1:23  Gij, die wedergeboren zijt, niet uit 

vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van 

God. En weten wat David hart bedoelde met: Psalm 119:93  Ik zal Uw bevelen in der 

eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt. 

 

 

DJK: Want de ziel die zondigt zal de dood sterven. Gods volk sterft de geestelijke kruisdood met 

Christus, wordt met Hem begraven, en wordt met Hem door de kracht van Zijn Geest opgewekt 

tot een nieuw leven.  
 

NN: Handelingen 22:16  En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 

aanroepende den Naam des Heeren. 

 

DJK: Als je hier geen kennis aan hebt dan sta je nog overal buiten,  
 

NN: Heb u hier dan kennis aan , of bedoel iets heel anders? 

Handelingen 8:39  En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus 

weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. 

 

DJK: Het verloren gaan voor God is het hartverscheurende berouw over de zonden, waarin het 

voor ene stonde onmogelijk was om nog zalig en bekeerd te kunnen worden. Je godvrezende opa 

mocht dit wel kennen, hoor!  
 

NN: Een iegelijk die belijd dat Jezus is de Christus die is uit GOD geboren (1 Joh 1:5) met minder kan 

het niet, 

• Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij 

gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den 

dood overgegaan in het leven. 

Waar of nietwaar? Die op Gods Woord vertrouwt heeft op géén zand gebouwt.. 

 

 

Dat mijn overgrootvader zalig is, durf ik niet in twijfel te trekken, ook niet zijn nabij leven bij God, 

 maar ook hij was gevangen in het onvruchtbare! Denominatie-denken! 

 

Wat bij vele leraren ook  van dit verband is dit niet het geval is: 

Titus 1:6  Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te 

beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. 

 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen 

tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; 

 

Wat zegt Paulus ? in: 

•             1 Corinthe 15:1-2  Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien 
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gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd 

hebt. 

 

U geeft mij citaten van de toetssteen, nu ik zal u een citaat van Spurgeon geven. Dat het wettisch is, 

om iets te stellen als voorwaarde vóór het zaligmakend geloof, 

 

Ik zal u verklaren waarom dit wettisch is. Als ik in Jezus Christus geloof omdat ik een oprecht 

berouw over mijn zonden gevoel, en daarom een grond voor mijn geloof heb, merkt u dan 

niet dat de eerste en ware grond van mijn vertrouwen het feit is dat ik berouw heb over mijn 

zonden? Wanneer ik in Jezus geloof omdat ik overtuigingen heb en een geest van gebed, dan 

is het duidelijk dat het eerste en meest belangrijke feit niet Christus is, maar mijn bezit van 

bekering, overtuiging en gebed. Mijn hoop draait dan op mijn bekering.  

Als dát niet wettisch is, weet ik niet wat het dan wel is! 

 

Laat ik het nog eenvoudiger zeggen.  

Mijn tegenstanders zullen aanvoeren: “De zondaar moet een ontwaakt geweten hebben 

voordat hij grond heeft om in Christus te geloven.” Luister! Als ik vertrouw dat Christus mij 

zal zaligmaken omdat ik een ontwaakt geweten heb, zeg ik u wéér dat de stem van mijn 

geweten het belangrijkste deel van de zaak is. Daar hangt dan mijn werkelijke hoop van af. 

Als ik op Christus steun omdat ik dit of dat gevoel, dan leun ik op mijn gevoelens, en niet op 

Christus alleen, en dat is inderdaad wettisch. Ja, zelfs als een begeerte tot Christus mijn 

grond om te geloven moet zijn, als ik in Christus moet geloven, niet omdat Hij mij daartoe 

opwekt, maar omdat ik een verlangen naar Hem gevoel, zult u weer merken dat de 

belangrijkste bron van mijn troost gelegen is in mijn begeerte. Wij zullen dan dus altijd letten 

op onze gesteldheid. “Is mijn verlangen wel echt? Als dat waar is, kan Christus mij zalig 

maken.  

 

Als mijn verlangen niet oprecht is, kan Hij dat niet.” In deze trant van redeneren worden 

Christus en Zijn genade overheerst door mijn begeerten. Weg met dat wettische gedoe! Als 

wij een zondaar oproepen tot geloof, niet omdat God het hem gebiedt maar om een andere 

reden, dan is dat een hoogmoedige soort van geloof. Want als de grond om in Jezus te 

vertrouwen in mijn bevinding gevonden wordt, in mijn afkeer van de zonde, of mijn 

verlangen naar Christus, dan vormen al deze op zichzelf goede zaken een wettige grond voor 

grootspraak. Hoewel Christus mij zalig kan maken, waren die zaken dan toch het 

bruiloftskleed dat mij geschikt maakte om tot Hem te gaan. Als dit onmisbare vereisten en 

voorwaarden zijn, kan de mens die deze bezit in waarheid en terecht zeggen: “Christus heeft 

mij zalig gemaakt, maar ik bezat eerst de vereisten en voorwaarden, daarom moeten deze 

zaken delen in de lof.”  

 

Broeders, let eens op hen die een geloof bezitten dat op hun bevinding rust, wat zijn die 

ensen in de regel? Let op hen! U zult merken dat ze vol kritiek en bitterheid zitten, die hen 

aanmoedigt hun eigen beleving als de norm voor vroomheid te nemen.  Wij mogen ons 

gerust afvragen of zij wel ooit op evangelische wijze vernederd zijn. Of zij wel ooit ingezien 

hebben dat hun beste gevoelens, hun beste bevindingen, niets meer of minder zijn dan 

spinnewebben voor Gods aangezicht. 

 

Geliefde broeders, wij zeggen een zondaar aan dat hij zo onrein en vuil als hij is -zonder 

enige voorbereiding of geschiktheid – Jezus Christus geheel als de Zijne mag aannemen.  
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Wij vertellen hem dat hij in Christus alles vindt wat hij ooit nodig zal hebben. Als wij de 

stokbewaarder die net wakker geschrokken is, ter plaatse durven zeggen “Geloof in de 

Heere Jezus”, dan blijft er geen ruimte over voor zelfverheerlijking, het moet alles uit genade 

zijn. Als wij de verlamde man bij de poort van de tempel zien liggen, doen wij geen poging 

hem zijn benen te laten strekken of enig leven daarin te gevoelen, maar wij bevelen hem in 

de naam van Jezus op te staan en te wandelen. Zeker in het geval waar God de Geest het 

Woord toepast, is alle roem uitgesloten. Het maakt niet uit of ik steun op mijn bevinding of 

op mijn goede werken. Zo’n vertrouwen zal altijd leiden tot roemen, aangezien het beide 

wettisch is. De wet en het roemen zijn tweelingbroers, maar vrije genade en dankbaarheid 

gaan altijd samen. Iedere andere grond voor geloof in Jezus dan die welke hier voorgesteld is 

in het evangelie, is veranderlijk. Zie broeders, veronderstel dat de grond om in Christus te 

geloven in mijn bekommeringen en bevindingen ligt. Wanneer ik dan vandaag een verbroken 

hart heb en mijn ziel kan uitstorten voor de Heere, heb ik een grond om in Christus te 

geloven. Maar morgen – en wie kent dit niet – morgen kan mijn hart weer zo hard als een 

steen zijn, waardoor ik ongevoelig ben en niet kan bidden. Volgens de theorie van het 

voorwaardelijk geloven heb ik dan dus geen recht om op Christus te vertrouwen: mijn grond 

is helemaal weg. Volgens de leer van de volharding is het geloof van een christen blijvend. En 

als dat zo is, moet de grond van zijn geloof ook altijd dezelfde zijn. Anders zou hij mogelijk 

soms een ongegrond geloof bezitten, en dat is dwaasheid. Hieruit kunnen we dus afleiden 

dat de vaste grond van het geloof verankerd moet zijn in een onveranderlijke waarheid. 

Omdat alles in een mens nog vaker verandert dan de wolkenluchten boven Engeland ooit 

doen, zal mijn grond om in Christus te geloven – als die rust op iets binnen in mij – welhaast 

ieder uur veranderen. Dat betekent dan weer dat ik afwisselend verloren en zalig ben. 

Geliefden, kan dat wáár zijn? Wat mij aangaat, ik verlang een vaste en onveranderlijke grond 

voor mijn geloof. Ik begeer een grond voor mijn geloof in Jezus, waar ik wat aan heb als de 

duivel zijn godslasteringen als een vloed uitstort in mijn oren. Ik begeer een grond om te 

geloven waar ik wat aan heb, als mijn boze lusten en verdorvenheid in een verschrikkelijke 

slagorde voor mij verschijnen, en mij doen uitroepen “Ik ellendig mens.” Ik verlang een 

grond om te geloven die me zal troosten, als ik geen goede gestalten en heilige gedachten 

heb, als ik zo dood ben als een steen en mijn ziel aan het stof kleeft. Zulk een onfeilbare 

grond om in Jezus te geloven, wordt gevonden in deze kostbare waarheid dat Zijn genadig 

gebod – en niet mijn veranderlijke bevinding – mijn recht is om te geloven in Zijn Zoon Jezus 

Christus. En nog eens geliefden: iedere andere grond is volkomen onbegrijpelijk. 

 

Velen van mijn broeders preken een onmogelijke zaligheid. Hoe vaak hongeren en dorsten 

zondaren niet om de weg der zaligheid te horen. En er wordt hen geen redding verkondigd 

waar ze bij kunnen. Ik kan me niet herinneren dat aan mij vanaf de kansel gezegd is dat ik als 

zondaar in Jezus moet geloven. Wel heb ik veel gehoord over gevoelens waarvan ik dacht 

dat ik die nooit zou krijgen. Over gestalten waar ik naar verlangde. Maar ik vond geen vrede, 

totdat ik de boodschap van vrije genade hoorde: “Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, 

alle gij einden der aarde!” (Aldus Spurgeon in een preek over 1 Joh 3:23) 

 

 

DJK: Als dit niet gekend wordt (trap en mate zij Gode alleen bekend) dan is een ziel nooit recht 

afgesneden van de eerste Adam en wezenlijk nooit ingelijfd door het geschonken geloof in de 

Tweede Adam. Lees ook de twaalf bijlslagen van Thomas Boston. Dan is er ook geen opwas 



 16 

mogelijk omdat de ziel nog steeds is onder heerschappij der wet. Als ik geestelijk gestorven ben, kan 

de wet mij geen kwaad meer doen. Lees hier wat Philpot hierover schrijft…  
 

NN: Daan wij sterven niet geestelijk, wij zijn van nature geestelijk dood, u draait dit om U stelt 

bevinding tegenover geloof, maar in de Bijbel word bevinding op een hele andere manier 

onderwezen: 

 

Romeinen 5:4  En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 

Gr. Hupo’ne , uit  de grondtekst betekent dit  woordje( in het NL vertaald met  lijdzaamheid),: 

standvastigheid, volharding, standvastig blijven in het geloof, zelfs in de grootste beproeving 

Gr.  doki’me , in het Nederlands vertaald met “bevinding”, betekent uit de grondtekst: 

beproeving, loutering, (Bron: Strong concordantie) 

 

De context van deze tekst is: 

Romeinen 5:1  Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door 

onzen Heere Jezus Christus; 

2  Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 

staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

3  En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 

verdrukking lijdzaamheid werkt; 

4  En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 

5  En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den 

Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 

6  Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen 

gestorven. 

 

We komen deze zaken ook tegen in de gelijkenis van de zaaier, daar waar de verdrukkingen 

zijn om Zijns Naams wil , daar houdt het tijdgeloof op met bestaan,  

Matthéüs 13:21  Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als 

verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. 

 

de lijdzaamheid, of volharding der heiligen  

Hebreën 10:38-39  Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, 

Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 

 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die 

geloven tot behouding der ziel. 

 

Welke bevinding dan? 

Ps46:1  . God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in 

benauwdheden. 

 

Markus 13:13  En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie 

volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

 

Ik zie bevinding de vrucht van een beproefd geloof , door op Hem te blijven vertrouwen, 

omdat Hij niet liegen kan, hoewel hij dit alles vast geloofde (huis op de rots gebouwd…is 

tegen storm bestand), in beleving van de praktijk ook alzo bevonden of ervaren heeft 

aangaande Zijn Woord , bijv. een Hulp in benauwdheden, ..en dat geeft hoop zoals Paulus 

zegt,  welke alleen zij kunnen ondervinden die geloven, en volharden daarin, een huis op de 

rots bouwen is het Woord horen en gehoorzamen, dit is wat doet bevinden dat het huis 
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bestand is tegen de storm, omdat het gefundeerd is op het Woord Gods, de gehoorzaamheid 

acht ik van ontzettend groter belang dan mijn persoonlijke ervaringen, ik zie de focus als er 

gesproken word in NLover bevinding, meer liggen op zichzelf, dan op het Woord om te 

gehoorzamen  

Romeinen 16:25-26  Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de 

prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 

eeuwen verzwegen is geweest; 

 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 

Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 

 

De kanttekeningen  van Rom 5:4 zeggen daarom ook: 

bevinding,  
Of,  ervaring,  of  beproeving;  namelijk van  Christus'  hulp en trouw in het volbrengen van 

Zijne belofte, waarmede Hij ons heeft beloofd in zulke zwarigheid bij te staan;  Joh. 

14:17,18;  2 Cor. 1:5,6.  

 hoop;  

Namelijk, dat ook de vervulling van alle andere beloften, en inzonderheid van de eeuwige 

zaligheid, daarop volgen zal, gelijk wij de vervulling van deze belofte hierin bevinden en 

gevoelen. 

 
 

Onderstaande citaten van Philpot gelezen, maar hij dwaalt daarin ernstig want: 

•             Zelfs …in de hel waar alles naakt en geopend is, sterven de mensen niet onder de 

vloek van de wet en de last van schuld en zonde die het geweten in eeuwigheid doet 

folteren,  

             terwijl ze daar wel voor eeuwig onder zijn, de straf der eeuwige dood is niet te 

sterven, maar door geloofsvereniging met Christus alleen,  

•         Christus alleen heeft de tijd en eeuwigheid samengebracht,  

•         En door Zijn stem alléén ontwaken we uit de geestelijke dood, tot het eeuwige leven. 

Waar of niet? 

 
 

Citaat Philpot, aangehaald door DJK: “Want Gij zult u herinneren, dat de voornaamste kracht 

van onze tekst hierin vervat is: dat ‘wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van 

dien dood’. Wij kunnen niet werkelijk sterven gelijk Christus stierf, al werden wij zelfs letterlijk 

gelijk Hij gekruist; want zelfs in dat geval zouden wij alleen voor onszelf sterven, maar Hij stierf 

voor de Gemeente. Zo wij dus met Christus zullen gekruist worden, worden wij niet werkelijk en 

letterlijk in onze lichamen gekruist, maar in de gelijkmaking van dien dood in onze zielen. Laat 

mij dit een weinig duidelijker en vollediger verklaren, en dan zult gij zien hoe wij, als wij één plant 

moeten worden in de gelijkmaking van Christus’ sterven, onder dezelfde zaken moeten sterven 

onder welke Christus stierf, of anders zal er geen gelijkmaking zijn. 

 
a. Ten eerste dan, moeten wij onder de wet sterven, of anders is er in dat opzicht geen gelijkmaking 

aan Christus’ sterven. Maar wanneer sterft gij onder de wet? Wanneer gij haren plechtige vloek op 

uw geweten gevoelt; wanneer gij er door veroordeeld bent en schuldig voor God ingebracht bent; 

wanneer gij door haar moordend vonnis in uw hart van alle hoop afgesneden bent en bijna in 

wanhoop verzonken bent onder een kennis van hetgeen de wet eist en uw onbekwaamheid om die 

te volbrengen. Indien gij nu nooit onder de vloek en de veroordeling der wet gestorven bent, bent gij 
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ook nimmer in de gelijkmaking van Christus’ dood een plant geworden, daar Hij, gelijk wij gezien 

hebben, onder haren vloek lag. 
 

b. Wederom, Christus stierf onder de zonde, die op Zijn heilig hoofd geladen werd, toen Hij zonde 

voor ons gemaakt werd. Nu moet gij op dezelfde wijze sterven of anders bent gij geen plant 

geworden in de gelijkmaking Zijns doods. Sommigen van Uw kunnen wellicht dit sterven onder het 

gewicht van uw zonden duidelijker zien, dan het punt dat ik zo even behandeld heb in het sterven 

onder de wet. Ik geloof volkomen dat velen van de kinderen Gods in hun bevinding duidelijker 

kunnen nagaan wat zij gevoeld hebben van het gewicht der zonde, dat hen verpletterde en doodde 

aan alle wettische hoop, dan de strengen vloek en de veroordeling der wet gelijk ik aangetoond heb. 

Wij weten dat de kruisiging een langzame dood was. Zo sterven velen een langzame dood onder de 

last der zonden, die, althans in hun eigen gevoel, geen plotselinge dood sterven, onder de vloek der 

wet. Heeft de zonde nu immer als een zeer zware last op uw geweten gelegen? Bent gij ooit schuldig 

voor Gods vierschaar gedaagd? Waren uw zonden nooit bergen hoog en zeeën diep in uw schatting? 

Was gij ooit afgesneden,. door een kennis van uw ontzettende zonden, van alle hoop om in uzelf 

behouden te worden? Dan bent gij gestorven onder derzelver beschuldiging op u en door het sterven 

bent gij één plant geworden in de gelijkmaking van Christus’ dood. 
 

c. Wederom, gij moet sterven onder een bewustzijn van Gods wraak, die uw zonden heeft 

veroorzaakt, het misnoegen des Almachtigen op uw geweten gevoelen en onder hetzelve sterven, 

zodat gij geen hoop van zaligheid hebt door dien toorn weg te nemen door iets, dat gij kunt 

verrichten; of anders is er geen gelijkmaking van Christus’ dood. Wij moeten één plant worden in 

die gelijkmaking. Maar als er zulk een sterven niet is als ik beschreven heb onder de wet, noch 

onder het gewicht der zonden, noch onder de toorn Gods, waar is die gelijkmaking dan? Iemand 

brengt mij een foto van een vriend om te bezien. ‘Wie is dat?’ zo vraag ik: ‘Ik weet niet dat ik hem 

ooit gezien heb’. ‘O ja, voorzeker, het is die en die.’ ‘Wel neen, dat kan niet zijn, het moet een 

vergissing zijn; het gelijkt niet.’ Hij brengt mij een ander om te zien. ‘O ja,’ roep ik uit, ‘Ik zie in 

een ogenblik wie het is. Welk een wonderlijke, welk een treffende gelijkenis’. Past nu dit beeld toe. 

Zo gij nooit één plant geworden bent in de gelijkmaking van Christus’ dood, door te sterven onder 

de wet, onder de last der zonde en onder de toorn des Almachtigen: gij brengt mij uw bevinding, ik 

bezie dezelve; maar waar is de gelijkmaking? Ik kan er Christus niet in zien; er is niet één trek in 

van het beeld Zijns lijdens. Maar als gij een sterven onder de wet, onder het gewicht der zonde en 

onder de toorn des Almachtigen hebt ondervonden, dan is er gelijkmaking: Christus in het beeld 

Zijns lijdens wordt dan in uw ziel teruggekaatst.”  (Uit preek over Rom. 6:5)      
 
 
Lees en herlees ook deze onderstaande geschriften van de godzalige Theodorus Van der 
Groe. 
 

 

NN: Paulus heeft geen citaten van v/d Groe aangehaald, de arbeid van Paulus was duidelijk anders, 

en omdat het in Gods Woord zo staat kán dát niet geloochend worden: 

Zie, daarbij  dat Paulus het evangelie niet als in bovenstaande citaten met de wet vermengt: 
 

Paulus dienaar van het Nieuwe testament, het Evangelie, dat is bediening des Geestes 
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• Galaten 3:2  Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken 

der wet, of uit de prediking des geloofs? 

 

• 2 Corinthe 3:6  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest 

maakt levend. 

Kantekeningen:  

• “des Geestes; want de “ Dat is, van de leer en de predikatie van het Evangelie, waardoor de 

Heilige Geest het geloof in ons werkt. Zie  Hand. 16:14;  Gal. 3:2,3, enz. 

• “doodt, maar de Geest “ Namelijk omdat de wet, hoewel zij den weg tot het leven aanwijst, 

den verdorven mens de kracht niet toebrengt om die te onderhouden, noch gene beloften om 

den overtreder de zonden te vergeven, maar vervloekt een iegelijk, die niet blijft in al wat er 

geschreven is,  Gal. 3:10, en overtuigt ons van onze overtreding en dienvolgens dat wij den 

dood, die den overtreders wordt gedreigd, waardig en denzelven onderworpen zijn;  Rom. 7:7, 

enz. Waarom ook dezelve ene bediening der verdoemenis genaamd wordt,  vs.9. Zie hiervan 

breder  Rom. 8:2-4, en  Rom. 10:3-5;  Gal. 3:5, enz., en  Gal. 4:21, enz;  Hebr. 8:6, enz., waar 

de apostel het onderscheid van deze twee verbonden nader verklaart. 

• “maakt levend “Dat is, het Evangelie wijst niet alleen aan den weg tot het leven en de 

zaligheid, door het geloof in  Jezus Christus,  maar is ook vergezelschapt met de kracht des 

Heiligen Geestes, waardoor het geloof in de uitverkorenen gewrocht en bewaard wordt, en zij 

uit den dood der zonden opgewekt en levend gemaakt worden. 

 

 

• Efeze 6:15-  En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des 

vredes;   

  Kanttekening  vs. 15 “des vredes; “ Dat is, waardoor ons de vrede met God wordt 

verkondigd;  Rom. 10:14-15  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd 

hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe 

zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden 

worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, 

dergenen, die het goede verkondigen!  (Vs 17)  Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het 

gehoor door het Woord Gods, 

 

• 1 Corinthe 1:21  Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft 

gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der 

prediking, zalig te maken, die geloven; 

 

• Lukas 11:28  Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en 

hetzelve bewaren   (..) 

 

 

praktijkvoorbeelden uit de bediening van Paulus 

Paulus heeft getrouw gearbeid!: 

• Fil 2:16  Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van 

Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. Ja, indien ik 

ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo 

verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen. 

Kanttekeningen: “Voorhoudende “Dat is, de gezonde leer des Evangelies standvastig behoudende, 

belijdende en betrachtende, of voordragende. 

                            “ levens, “ Dat is, in hetwelk ons het eeuwige leven, en de weg om daartoe te 

komen, aangewezen wordt, en hetwelk ons daartoe leidt. Zie  Joh. 6:68. 



 20 

• 1 Corinthe 3:6 -8 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den 

wasdom gegeven. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar 

God, Die den wasdom geeft. En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk 

zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods 

akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 

 

 

Hoe Paulus arbeidde, de arbeid die God zegent en wasdom geeft, 

 

• Hand 9:20  En hij (Paulus) predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de 

Zoon van God is. 

 

• Handelingen 13:38-29  Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u 

vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet 

gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, 

die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Vs. 46  Maar Paulus en Barnabas, 

vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods 

gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen 

levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. 

 

• Hand 16:31  En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij 

en uw huis. 

 

• Hand 17:2  En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang 

handelde hij met hen uit de Schriften, 

 

• Hand 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden 

en Grieken. 

 

• Hand18:28  Want hij overtuigde de Joden met groten ernst in het openbaar, bewijzende door 

de Schriften, dat Jezus de Christus was. 

 

• Hand 26:27 -28  Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En 

Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden. 

 

• 2 Cor 5:11  Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en 

zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 
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• 2 Cor5:20  Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden 

van Christus wege: laat u met God verzoenen. 

 

• 1 Cor 15:3-4 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij 

is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften. 

 

• Rom15:4  Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, 

opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden. 

 

• Rom 16:26  Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des 

eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 

 

• 2 Tim3:15  En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen 

maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 

 

 

• Hand 28:23  En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen tot hem in zijn 

woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde,  

en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en 

de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe 

 

Het doel en resultaat van de verkondiging van het Woord der Waarheid, bewijzende uit de 

Schriften, wie Jezus Christus is:  

 

• 1 Joh 5:1  Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is… de Christus, die is uit God geboren; 

 

• Joh 5:24-25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, 

Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, 

maar is uit den dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure 

komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze 

gehoord hebben, zullen leven. 

 

• Kolossensen 1:23  Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet 

bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt 

is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar 

geworden ben; 
 

 

Zie de uitspraak “en gelooft Hem (= God de Vader), Die Mij gezonden heeft”,  hier terug:  :  



 22 

 

• Math 16:16  En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des 

levenden Gods.  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-

jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de 

hemelen is. 

 

• Joh 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den 

Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. 

 

• 1 Joh 4:15  Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in 

hem, en hij in God. 

 

• 1 Joh 4:2  Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus 

Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 

 

 

2 Corinthe 9:15  Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. 

 

 
Die ideeën van Philpot kom ik niet bij de apostelen tegen, die bewogen de mensen tot het 

geloof, 

Waarin? Antw.: Dat Jezus de Christus Gods Zoon is 

Waartoe ? antw. 

1 : Hand 13 dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, 

waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een 

iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. 

2 : Johannes 8:24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet 

gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterve 

 
En de heidenen dan die de wet niet hadden, hoe hadden zij een bevelkt geweten zonder de 

wet waaruit toch de kennis der zonde is 

door ze eerst een tijdje onder de wet te plaatsen, en daarna het evangelie te verkondigen? 

Antw.:, nee! 

 

zie wederom de Schriften!: 

 

de heiden hadden geen wet tot kennis der zonde maar:  

Romeinen 1:18 -20 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 

goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten 

onder houden. 

Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 

geopenbaard. 

 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 

verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 

verontschuldigen zouden zijn. 
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De heidenen worden door het Evangelie der vervulde wet waaronder de joden gehouden 

waren,  tot God bekeerd, zie;  

Efeze 4:17-20  Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als 

de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 

Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, 

die in hen is, door de verharding huns harten; 

 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om 

alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 

 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 

 

Handelingen 17:30  God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu 

allen mensen alom, dat zij zich bekeren. 

 

De joden alleen hadden de wet de tuchtmeester tot het beloofde Zaad: 

• Romeinen 2:23  Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?24 

 Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk 

geschreven is. 

• Romeinen 3:1  Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der 

besnijdenis? 2  Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden 

Gods zijn toebetrouwd. 

 

Paulus was een Jood, naar de wet een farizeeër etc.  en kon daarom de betoverde Galaten 

onderwijzen, én het evangelie aan alle creaturen verkondigen: 

• Romeinen 3:21-31 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 

zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de 

rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die 

geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de 

heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, 

door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de 

vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Waar is 

dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet 

des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, 

zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der 

heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis 

rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de 

wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. 

 

Tot alleen en over allen die geloven, maak u nog steeds onderscheid? 

Laten we als we onderscheiden willen naar de vruchten van het geloof kijken 

Want als wij als mensen naar waarheid staan dan moeten we naar de vruchten zien, dát onderwijst 

Jezus 

Waar onderwijst Jezus dat we uit bevindingen of ervaringen het (ons)  geloof kunnen onderscheiden 

van vals en waar? 

In de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer? 

Jacobus schrijft met die gelijkenis in gedachten het volgende: 
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Jacobus 1:21  Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met 

zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 

22  En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. 

 

Ik geloof dat we ons met Gods Woord niet zullen bedriegen, al het andere moet nog maar eens 

getoetst worden, 

 

IK heb voor u ook nog wat citaten, als deze onBijbels zijn dan mag u ze van mij weerleggen,  

 

Citaat uit het dispuut tussen de bisschop van Atrecht en Guido de Bres 

 

Bisschop:  

Mijnheer Guido. mijn broeder en vriend, ik bid u zich niet toe re sluiten en af te sluiten. Ik zoek uw 

zaligheid en uw bestwil, ik wens u alle goeds, ik ben niet bloeddorstig, maar ben iemand die met u 

wens te handelen in alle zachtmoedigheid en bescheidenheid.  

 

Guido:  

Mijnheer, ik weer niet welke hoop u de laatste maal op mij gekregen had. Als u gedacht 

hebt mij voor uw godsdienst te winnen, ik zou niet weten wat ik daar mee moet; in elk geval denk ik 

nier u daarvoor aanleiding gegeven te hebben. Of het moest zijn dat u dit gedacht hebt om wat ik 

gezegd heb (en nu nog zeg),  te weten, dat ik nooit hardnekkig ben geweest om mij toe en af te 

sluiten tegen recht en reden, maar dat, als men mij uit Gods Woord kan bewijzen dat ik in dwaling 

verkeer, ik geheel bereid ben die te verlaten. Wel, tot nu toe heb ik nog niets bemerkt, van alles wat 

ik gehoord heb, dat degelijk en vast genoeg is om daarbij te blijven, en het zekere te verlaten voor 

het onzekere. Hierom bevind ik mij nog steeds, en met recht, in dezelfde toestand waarin ik geweest 

ben, totdat  mij met levende getuigenissen uit God’s Woord het tegendeel hebt doen blijken.  

Zoals ik gezegd heb, ik ben niet hardnekkig, en verkies mijn oordeel niet boven het oordeel van de 

kerk. Maar wel verkies ik, terecht en met goede reden, de oude en vroege kerk waarin de 

apostelen alle dingen hebben geordend volgens de ordinantie van Christus. boven de kerk van 

onze tijd. die wordt belast met een oneindige hoeveelheid menselijke tradities, en die op 

verwonderlijke wijze is verbasterd van deze oude kerk. Terecht, zeg ik houd ik mij aan wat de 

eerstgenoemde {kerk] van de apostelen ontvangen heeft. Want Jezus Christus zegt in Openbaring 1 

tot de mensen van Thyatire. die zeiden dat zij de diepe bedriegerijen van de satan niet kenden, om 

op hun hoede te kunnen zijn tegen de valse leer: Ik zal u geen anderen last opleggen; maar hetgeen 

gij hebt, houdt dat totdat Ik kom’ (vers 24 en 25). Zo had Hij niet gesproken als men alle 

nieuwigheden had moeten aanvaarden. die de roomse kerk heeft uitgedacht en dagelijks als een 

Goddelijke last naar voren brengt. Zeker, ik heb geleerd de heilige en geleerde mensen die ons zijn 

voorgegaan grotelijks te eren, maar wel in het bijzonder de apostelen en profeten. en (ik heb 

geleerd) dat hun getuigenis zeker en ontwijfelbaar is.  

 
(Citaat uit: Gevangen om het evangelie Pag. 116-117 st. heruitgave werken Guido de Brés) 

 

Citaat uit het dispuut tussen de bisschop van Atrecht en Guido de Bres 
Betreft: antwoord van Guido aan de bisschop aangaande de verdorvenheid van de parochiale mis: 

 

Want de bedoeling van de Heere Jezus Christus veroordeelt dat alles, zoals  Cyprianus, een  erg oude 

leraar en martelaar van Christus, zeer wel onder wijst in brief 3, boek 2, Ad CaecIium (Aan Caecilius):  

“Als”,  zegt hij, “wij in de offerande van Christus niemand dienen te volgen dan Christus, moeten wij 

voorzeker horen en doen wat Christus heeft gedaan en bevolen te doen. Want Hij zegt in Zijn 

Evangelie: Zo gij doet wat Ik u gebied, heet Ik u niet meer Mijn dienstknechten, maar Mijn vrienden.” 

En dat Jezus Christus alleen gehoord  moet worden, daarvan heeft de Vader Zelf van de hemel 

getuigenis gegeven, toen Hij zei:  
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“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb;  hoort Hem”. 

Daarom, als Christus alleen gehoord dient te worden, moeten wij geen acht slaan op wat een 

ander vóór ons zal hebben goedgedacht te doen, maar op wat Hij Die vóór allen is, namelijk 

Christus, als Eerste gedaan heeft.   

Want wij moeten de gewoonte van een mens niet volgen, maar de waarheid Gods, aangezien Hij 

door Zijn profeet Jesaja zegt:  “Tevergeefs eren zij Mij, lerende geboden en  Ieringen der mensen.”  

En de Heere herhaalt  ditzelfde in het Evangelie, als Hij zegt: “Gij verwerpt het gebod van God om 

uw inzetting en traditie in te stellen“ Ook heeft Hij op een andere plaats gezegd: ” Zo wie één van 

deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Als het niet geoorloofd is het minste gebod van alle 

geboden Gods te ontbinden, hoeveel te minder za] het geoorloofd zijn al deze zo grote. zo 

voortreffelijke  en zo gepaste geboden te overtreden, die behoren bij de sacramenten,  zelfs van het 

lijden des Heeren en van onze verlossing, of ze door menselijke inzetting en traditie te veranderen 

in iets anders dan dat waartoe zij door God werden ingesteld.’ 
 

(Citaat uit: Gevangen om het evangelie Pag. 129-130  st. heruitgave werken Guido de Brés) 

 

 

• Romeinen 6:3-4  Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn 

dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, 

gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in 

nieuwigheid des levens wandelen zouden. 

• Matthéüs 3:14-16  Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt 

te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want 

aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, 

gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; 

 

• Handelingen 8:36-38  En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de 

kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: 

Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik 

geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.  En hij gebood den wagen stil te houden; en zij 

daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 
 

 

 

Dispuut tussen een kordelier en Guido de Brés 

 

De kordelier:  

Wat Gregorius zegt, zegt hij uit ootmoed. Ik zal u eerdaags opnieuw komen bezoeken, 

en ik zaI voor u de kerkleraars die vóór ons spreken, op papier, zetten. Ik moet nu weg  

 

Guido: 

Daarmee geeft u geen antwoord op Gregorius, wanneer u zegt dat hij zo spreekt  uit  

ootmoed. Want als hij weet dat, Jezus Christus hem heeft aangesteld als algemeen bisschop, is het 

niet nodig dat hij dat uit ootmoed afwijst en dat hij verfoeit , als nadelig voor de algemene kerk en de 

eer van de andere bisschoppen. En wat betreft uw zeggen dat u 

de plaatsen uit de kerkleraars die vóór u spreken. op schrift zult stellen ,  

ik zou veel liever het boek zelf zien, om alle kwaad vermoeden te vermijden  

En daarop stond het gezelschap op. wij verlieten elkaar vriendschappelijk. Zij spanden zich erg in om 

mij te doen geloven wat hun kerk gelooft, en zo  zo verheffen zij haar boven het gezag van het 

Woord. Maar ik zei dat als een engel uit de hemel mij iets anders  onderwees dan wat de apostelen 

reeds onderwezen hebben, hetzelfde zei ik van  de kerk; want de Heilige Schrift moet boven de kerk 

staan en boven de engelen zelf.  Zo zei ik hun steeds dat als zij mij uit de Heilige  
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Schrift konden bewijzen  dat de leer die ik heb gepredikt. onjuist is. ik bereid was haar op 

te geven. 
(Citaat uit: Gevangen om het evangelie Pag 144-145 St. heruitgave werken Guido de Brés) 

 

 

• Galaten 1:8-9  Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

 

• 1 Corinthe 15:1-2  Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, 

indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij 

tevergeefs geloofd hebt. 

 

Guido de Brés in de gevangenis van het kasteel te Doornik, in dispuut met bevelhebber Tramery  

en een priester. 
 

Guido:  Nu, nadat ik hun gezegd had dat ik mij bereid verklaarde uit de hoeken van de paus zelf aan 

te tonen dat de paapse leer vals was verlieten ze mij, terwijl ze zeiden dat ik me op grote dingen 

beroemde, en dat de predikanten van Doornik het nooit hadden gedurfd om te disputeren met hen 

die zich aandienden.  

Hierop zei ik hun dat men al ervaring had opgedaan  van hetgeen waarop ik mij beroemde, en dat ik 

meer verlangde om te disputeren dan om te eten en te drinken.  

De eerwaarde priester zei bij zijn vertrek dat er takkenbossen [voor de brandstapel] voor mij nodig 

waren om het dispuut te houden.  
(Citaat uit: Gevangen om het evangelie Pag.: 19 St. heruitgave werken Guido de Brés) 

 

Calvijn over: De uitlegging der Heilige Schrift 

Hierop volgt dan het recht om de Schrift uit te leggen. Om dit aan de kerk van hun maaksel te kunnen 

toeschrijven, voeren de ”bemiddelaars” het getuigenis van Petrus aan,  dat de profetie niet van eigen 

uitlegging is, omdat de profeten niet uit zichzelf hebben gesproken, maar gedreven door de Geest 

van God.  Dit is echter en wijze van bewijsvoering, waarmee zij bij verstandige mensen weinig zullen 

bereiken, Petrus herinnert er aan, dat de profetieën nu evenmin door de scherpzinnigheid van het 

menselijk verstand kunnen worden verstaan als dit vroeger bij machte is geweest om haar voort te 

brengen. Hij vermaant ons daarom om te begeren, dat de ware betekenis daarvan ons door de Geest 

van God worden geopenbaard, gelijk zij ook vroeger van Godswege zijn voortgebracht. Voor eerzucht 

en eigen waan mag niet de minste plaats worden overgelaten. Maar volgt daaruit nu, dat het recht 

van uitleg tot weinigen beperkt Is?  

Zij voeren ook aan, dat aan de kerk de Heilige Geest beloofd is om haar in alle waarheid te leiden en 

haar alles indachtig te maken wat Christus, geleerd heeft. Verdienen zij echter niet om als 

huichelaars te worden ontmaskerd, omdat zij intussen aan do kerk ontroven?, wat haar door Christus 

gegeven is?  Met de gave der uitlegging rust de Geest des Heeren naar Zijn goeddunken mensen toe 

tot algemene stichting der kerk.  

Degenen nu, die alleen aan de bisschoppen de bevoegdheid toekennen om aan anderen 

voor te schrijven wat noodzakelijk moet worden onderhouden,  

dringen niet slechts de betekenis en het gebruik van deze gave terug, maar laten daar 

helemaal niets van overblijven.  

Het gebeurt menigmaal dat de bisschoppen verstoken zijn van het rechte inzicht in de Schrift.  

Zij, die ons dwingen om hun voorschriften te onderhouden, geven daarom aan razenden  

een zwaard in de handen om daarmee de gehele Schrift jammerlijk in stukken te scheuren. Om kort 

te gaan: al wie de inhoud der Schrift onderwerpt aan het oordeel van de bisschoppen, zal, doordat 

de ziel daaruit weggenomen is, niets anders dan het dode lichaam overhouden.  
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Wij moeten daarom de slang, die de ,,bemiddelaars” in dit struikgewas verbergen, naar buiten 

drijven. Dit is het nl. waar het hun om te doen Is, dat er in de Schrift niets zo vast en duidelijk zal zijn, 

dat het niet gemakkelijk met één woord op zij geschoven kan worden, wanneer het aan de gehoonde 

beesten minder welgevallig begint te zijn. 

 

(Citaat uit :  VERA CHRISTTANAE PACIFICATIONIS ET ECCLESIAE 

REFORMANDAE RATIO/ “Om de eenheid en vrede der kerk”  J. Calvijn , vertaald door Dr. D.l. de Groot, uitg.: H. 

A. van Bottenburg N.V. – Amsterdam 1953   Pag.: 60-61) 

 

• 1 Corinthe 7:23  Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 

 

kanttekening: geen dienstknechten  

Namelijk om iets te doen tot dienst of gehoorzaamheid van mensen, hetgeen zou strijden tegen de geboden en 

den dienst Gods. Of, laat u in geesteijke zaken van geen mensen dienstbaar maken, om niet vrijelijk te 

gebruiken hetgeen ons de Heere vrijgesteld heeft. Zie  Gal. 5:1;  Col. 2:20. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

NN 

 

 

 

 

 

Van: D.J. Kleen  
Verzonden: donderdag 15 maart 2012               (09:17 uur) 
Aan: NN 
Onderwerp: RE: Opmerking over Erskine Gal 2:19 en de wet 3 
 
 

“Mensen, die wel de genade van het Evangelie willen geloven, maar die de vloek van de wet nooit 

willen geloven. Waarlijk, dan is de genade geen genade meer, indien de mens die niet zuiver en 

alleen door Christus, maar ook door zijn tranen, gebeden en werken nog heeft weten te verkrijgen, 

hoe mooi Evangelisch de wijze van zijn wettische handel hier ook al mag liggen, en hoe subtiel zijn 

bedrog ook mocht zijn. Want waar slechts een half volkomen overtuiging is, die de mens niet geheel 

en al brengt tot het gevoelen van zijn verloren staat in Adam, gelijk als nu is aangewezen, daar 

wordt nooit oprecht gelovig, maar altijd wettisch, ongelovig en door eigenwerk met Christus en met 

het Evangelie gehandeld. De bekommerde ziel slaat daar haar ogen niet zuiver alleen op de 

beloften van Gods genade, en op de vrije aanbieding van Christus in dezelve aan alle arme 

radeloze zondaren, zonder onderscheid, die maar van harte gewillig zijn, om Hem, geheel om niet, 

te ontvangen en aan te nemen. Ach nee! Dat zalig Evangelie blijft voor haar dan nog bedekt, 

omdat het voorhangsel van haar vlees nog niet geheel in stukken gescheurd is, van boven tot 

beneden. De mens, hoe benauwd en bekommerd hij ook zijn mag, ligt dan nog zo vast niet 

gebonden onder de overtuiging van zijn schuld, vloekwaardigheid en onmacht, dat hij zichzelf niet 

meer roeren of bewegen kan, maar het in een heilige radeloosheid en waarachtige zielsverlegenheid 

allemaal aan zijn kant, voor de vrije genade Gods in Christus, geheel moet opgeven. Nee, hij werkt 

in een wettisch en een Evangelisch werkwijze, om met zijn tranen, gebeden en uitroepingen, met 

zijn belijdenis van zonde, en met allerhande arbeid en plichtsbetrachtingen, God te willen bewegen 
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tot genade, en om een Zaligmaker aan hem te schenken, terwijl hij door enkele blindheid en 

ongelovigheid niets recht kan zien van de gewilligheid, van de algenoegzaamheid en van de 

nodiging en vrije aanbieding van Christus, in de beloften van het Evangelie. Indien zóeen hier door 

een nadere ontdekking en inlichting van de Heilige Geest, van deze zijn ongelovigheid niet wordt 

overtuigd en niet recht wordt ingeleid in zijn verloren staat, hoe hij met al zijn bidden, tranen, 

werken en begeerten, enz. geheel verdoemelijk is voor God, dan blijft hij in dat ongelovig, wettische 

werk gewoonlijk zo lang bekommerd en verlegen staan, totdat hij op de een of andere wijze, door 

een waan- of tijdgeloof uit zijn benauwde angst en overtuiging gered wordt.” 

 

(Uit: toetssteen der ware en valse genade – Th. Van der Groe)  
 

 

 

Vriendelijke groet, 
DJK 
 

 

 

 

 

 

Van: NN 
Verzonden: donderdag 15 maart 2012         (11:42  uur) 
Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: Over v/d Groe, en Gods Woord n.a.v. Gal 2:19 
 
Beste Daan, 
 
Ik begrijp dat v/d Groe bijv. voor u persoonlijk meer gezag heeft dan bijv. Spurgeon? 
Het geeft erg veel werk om op grond van Gods Woord dit uit te leggen, zoalsng we niet 
spreken direct vanuit de Schriften blijft zelfs dát werk aangeven dat we de Schrift niet 
alleen vertrouwen. Ik kan bijv. ook een citaat van Brakel aanhalen uit deel 1 hoofdstuk 
31-36, maar waartoe? Zeker als niet duidelijk is of v/d Groe nu meer of minder gezag 
heeft als Gods Woord. 
 
Een mens heeft bij een mens voornamelijk gezag, als vele anderen, welke ook enig gezag 
zouden hebben en voor waar bekeerd gehouden worden, een bep. oudvader veel gezag 
toekennen, maar dan rust het gezag niet op Gods Woord maar op drogredenen. Het valt 
te bezien als v/d Groe, door wie u als Gods volk houdt geen gezag was toegekend, ook 
geciteerd zou hebben. Ik citeer alleen wat mij het meest helder en Bijbel lijkt, al zou het 
een ketter zijn in uw ogen… 
 
Dit lijkt me meer een blijk van oprechtheid , verdrietig genoeg lijkt het erop dat u zich 
doet opwerpen als een keurmeester, dat u een bepaald gezag heeft gegrond op 
uitspraken van v/d Groe, om bij iemand onderscheiden van waar en vals geloof, nu als 
dit gebeurt op grond van oudvaders dan zijn we helemaal de weg kwijt, in de brieven 
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van Johannes staat zonneklaar wie de Geest Gods heeft, en wie uit God is geboren, u 
gaat daaraan voorbij Daan, u negeert 1 Joh 5:1 volkomen!, dat is gevaarlijk, daarin kan u 
ongehoorzaam worden aan het liefhebben die uit God geboren zijn!, en daardoor juist 
van het ware kenmerk vervallen dat u uit God geboren zou zijn!  
 

• 1 Johannes 4:10-13  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 

ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander 

lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo 

blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij, dat wij in Hem 

blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

 

• Romeinen 14:10  Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw 

broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er 

is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal 

God belijden. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. Laat 

ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder 

geen aanstoot of ergernis geeft. 

 
Ga niet lichtvaardig in ongehoorzaamheid buiten Gods Woord! Of wil u dezelfde geest 
bezitten als de heer NN? Beziet hij u als een broeder, vermaand hij u in liefde? 
Veroordeeld hij u niet oppervlakkig? U heeft zich daarover beklaagd bij mij en het 
vreselijk gevonden voor hem, maar weet u niet wat van zulke wettische geesten die alleen 
eigen bevinding voor waar houden, en rein zijn  in eigen ogen, geschreven staat? 
 

• Romeinen 2:1  Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen 

oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen 

oordeelt, doet dezelfde dingen. 

 
Ik hoop u niet alzo te verwerpen, ook niet als u het met bep. uitleg niet met mij eens 
ben, we hebben ook geduld nodig in het onderwijzen, maar ook om onderwezen te 
willen worden, en ons niet meerder te gevoelen dan een ander!, want die een ander 
dient.. is de meeste zegt Jezus Maar voor mij lijkt het nu net of een gelovige die belijd 
dat Jezus is de Christus, mogelijk toch de Zoon kan loochenen ? 1 Joh 4:2 , ja dat hij 
Hem geloochend zou hebben en daarom voor waan of tijdgelovige wil gaan houden? 
Weet u niet dat dit hoogmoed is? Een tijdgelovige is iemand die het geloof verloochend 
ten tijde van verdrukking, wie meent te staan zie toe dat hij niet valle, zijt niet 
hoogmoedig maar vrees, (Rom 11) Daan weet u niet dat degen die God vreest ook Gods 
middelen zal waarnemen, niet door een gedoopte belijder af te serveren maar te 
vermanen om het geloof te behouden…dat is Christelijk! 
 

• Hebreën 3:12  Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, 

ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; Maar vermaant elkander te allen 

dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de 
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verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het 

beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden; 

 

• Hebreën 10:38  Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, 

Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 

Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die 

geloven tot behouding der ziel. 

 
 
Artikel 29 (2e deel) der Nederlandse Geloofsbelijdenis (kenmerken der valse kerk) zegt:  
Wat de valse kerk betreft, deze schrijft aan zichzelf en haar verordeningen meer gezag toe dan aan 

Gods Woord…en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Zij bedient de sacramenten 

niet zoals Christus in zijnWoord geboden heeft, maar naar eigen goedvinden voegt zij eraan toe en 

laat zij eruit we. Zij grondt zich meer op mensen dan op Christus.  

 
Kijk daarom uit Daan, ik vermaan u als broeder, dat u niet het waangeloof der Roomse 
geesten hebt, want het is geen goed teken als wij niet Gods Woord onbevooroordeeld, 
alleen op God vertrouwende onderzoeken: 
 

• Johannes 5:44  Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van 

God alleen is, niet zoekt? 

 

Neem eens kennis van de Roomse Geest, om onszelf te reinigen daarvan zie: 
INIUNCTUM NOBIS       De geloofsbelijdenis van Trente (gedeelten) 

Paus Pius IV - 13 november 1564 

 

DS 995 / DH 1863 

De apostolische en kerkelijke overleveringen en de overige gebruiken en verordeningen van de Kerk 

aanvaard ik op standvastige wijze en zal ik omhelzen. Zo ook aanvaard ik de Heilige Schrift 

volgens de uitleg, welke gehouden werd en gehouden wordt door de Heilige Moederkerk, aan wie de 

opgave toekomt over de ware uitleg (sensu) en interpretatie van de heilige Schriften te oordelen en 

ik zal ze nooit anders opvatten en uitleggen als in unanieme overeenstemming met de Vaders… 

 

DS 1000 / DH 1869 

Vervolgens erken ik zonder twijfel en belijd ik al het overige dat door de heilige canones en 

Oecumenische Concilies en vooral wat door het hoogheilig Concilie van Trente is overgeleverd, 

gedefinieerd en verklaard werd (vooral alles wat betrekking heeft op het primaat en het onfeilbaar 

leerambt van de roomse bisschop). En alles wat aan dit alles tegengesteld is, zoals alle ketterijen die 

door de Kerk veroordeeld, verworpen en met de banvloek geslagen zijn,veroordeel, verwerp ik en sla 

ik eveneens met de banvloek. 

 
(geschrift voortkomende uit het vervloekte concilie van Trente      

 bron: http://www.rkdocumenten.nl/  ) 
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Guido de Brés zegt in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis, dat een lering  van geen waarde is naar 

zijn eigen artikel 7 NGB etc. indien het niet naar GODS Woord is. Dit heeft Guido de Bres 

immers zelf ook ingebracht tegen de Roomse geestelijken. In zijn boek “Le baston  de la foy 

chrestienne “( In het NL : “het wapen van het Christelijk geloof ”) citeert hij oude kerkvaders 

daartoe, om op zijn beurt, in zijn tijd, Rome met hun eigen wapenen te verslaan, hen verplichtende 

zich daaraan te houden, enkele voorbeelden wat de Brés citeert daartoe in hoofdstuk 13 “De 

Heilige Schrift” 

 

Irenaus zegt over het gezag van de Schrift in zijn boek : “Adversus haereses” boek 3 hoofdstuk 4: 

� Stel dat er een onenigheid of woordentwist zou rijzen over een eenvoudig vraagstuk, zouden 

we dan niet onze toevlucht moeten nemen tot de vroegste kerk, namelijk die er was ten tijde 

van de Apostelen? En van haar leren wat duidelijk en zeker is om  een twistpunt of een 

vraagstuk op te lossen ?  

 

Origenus zegt over de profeet Jeremia in de 1e preek: 

� Het is noodzakelijk dat wij de Heilige Schrift als getuigenis aanvoeren, want aan onze 

meningen en beweringen alléén moeten we geen geloof hechten 

 

 

Hieronymus zegt over Matheus: 

� Wat zonder het gezag van de Schrift word gezegd, kan men met hetzelfde gemak als 

waarmee het gezegd wordt , minachten 

 

Over Jeremia 9 zegt Hieronymus: 

� De dwaling van onze vaders, moeders en voorouders moet niet nagevolgd worden, maar wel 

het gezag van de Schrift en het bevel Gods, dat Hij ons leert 

 

En opnieuw zegt Hieronymus: 

� Het is zeker dat zij door hun onkunde omtrent de wet de antichrist zullen omvangen in 

plaats van Christus 

 

Augustinus zegt in zijn boek “De babtismo contra Donatistas” hoofdstuk 9: 

� Honoratus Attuca heefd gezegt: Christus is de Waarheid, daarom moeten we eerder de 

Waarheid volgen dan de gewoonte. 

 

Hilarus zegt over Mattheus in canon 14: 

� “Alle plant , die Mijn Hemelse vader geplant heeft, zal uitgeroeid worden”. Dat wil 

zeggen: Iedere menselijke traditie waarmee het bevel van de wet overtreden wordt, moet 

ontworteld worden.  

 

Tot zover enkele citaten die Guido de Brés heeft geciteerd in zijn boek “Le 
baston..”tegen de Roomse geestelijkheid die de traditie, en leringen van mensen niet 
wenste te toetsen aan de Schriften, Paulus zegt: 
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• 2 Tim 3:16  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, 

tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

 

Mensen zoals Guido de Bres worden inderdaad als dwepers en onrustzaaiers, en 
waangelovigen gezien, omdat ze de Schiften boven mensen vertrouwden en eerden als 
Gods Woord, , hij is daarom ook gehaat door de roomse hocus pocus godsdienst, en de 
martelaarsdood gestorven, echter dit alles heeft Jezus voorzegt t.o.v. degene die Hem 
meer eerden dan de “geachte mensen” 
 
Zie u het verschil tussen Rome en die van Guido de Brés?  
Daartegen (Rome = valse onoprechte geest) waarschuwt de Heere ons  
 

• 2 Thessalonicensen 2:10-11  En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die 

verloren gaan;  daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig 

te worden.  En daarom ...zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen 

zouden geloven; 

 

Niets gaat boven Zijn Woord, als we daaraan niet genoeg hebben dan mogen we 
inderdaad denken dat we een waangeloof hebben… 

• 1 Johannes 2:5  Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 

 

• Lukas 11:28  Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en 

hetzelve bewaren. 

 

• Romeinen 10:17  Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 

 
Leert u ook alzo gelijk Rom 10: 17, Daan? Ik begint het namelijk te betwijfelen, in 
onderstaand citaat v/d Groe worden erg veel emotie’s aangehaald, maar de ware 
evangelische emotie is een vrucht van het geloof, niet de grond daarvan 
 
Uit het citaat begrijp is dat v/d Groe verschil maakt het geloof t.a.v. het evangelie, en 
het geloof t.a.v. de vloek der wet, doch beide zaken zijn eenvoudig niet te scheiden!! 
Want dat Christus gestorven is Hij der zonde gestorven; 
 

• Romeinen 6:10-12  Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en 

dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der 

zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde 

niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden 

deszelven lichaams. 

 

Kanttekening van vs 11 verwijzen naar kant. vs. 2 waar staat over ; “die der zonde gestorven 
zijn,” Dat is, wij die van de heersende macht der inwonende zonde door  Christus'  
Geest verlost zijn,  vs.6,7; want der zonde sterven betekent in de Schrift des Nieuwen 
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Testaments de zonde in ons geen leven laten hebben, dat is, niet leven onder de macht 
en heerschappij der zonde. 
 
Maar u weet toch wel het verschil tussen de bediening van de letter in stenen  ingedrukt, 
en de bediening van de Geest. Dat het eerste is geheel voorbij! (hoewel sommigen menen, 
geheel tegen de schriften! dat het nog niet zo is) en het tweede de prediking van het Evangelie 
is? 
 
Zie,  dat Paulus helemaal niet een bedienaar was van de letter die doodt, deze 
bedieningen mogen niet vermengt worden! Laat alles los en geef acht op Gods Woord 
alleen: 
 

• 2 Corinthe 3:6-9  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend.En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden 

sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. Hoe zal 

niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?Want indien de bediening der 

verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid 

overvloedig in heerlijkheid. 

 

• 2 Corinthe 4:13-15  Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er 

geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken 

wij ook;  Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal 

opwekken, en met ulieden daar zal stellen.  Want al deze dingen zijn om uwentwil,…. 

opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter 

heerlijkheid Gods. 

 
Meent v/d Groe  Rom 5:5-10 , Rom 6:10-14, 1 Joh 1:5, en 1 Joh 4:2,15 etc etc. etc. 
onder waan en tijdgeloof meent te mogen plaatsen? , want hij schrijft aan het einde van 
uw geciteerd citaat: “zo lang bekommerd en verlegen staan, totdat hij op de een of andere wijze, 
door een waan- of tijdgeloof uit zijn benauwde angst en overtuiging gered wordt” 
 
Als iemand uit angst en overtuiging gered word, kan dat (tenzij dat zodanige inderdaad 
dwaalt) ..alleen!  geschieden door het zien op Christus alleen, natuurlijk is het zo dat als 
dit er niet is, het een waangeloof is!. 
 
Maar ik heb het vermoeden dat v/d Groe de vrede in het geweten door het geloof in 
Jezus Christus hier plaatst onder waangeloof?? Het is ernstig als door zo’n 
onduidelijkheid, een iemand die dit zou lezen, welke tot het geloof in Christus gekomen 
is, hierdoor subtiel te verlijden .i.p.v. met melk te voeden!!, om d.m.v. gezag aan v/d 
Groe te geven en leren God voor een leugenaar te gaan houden. 
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• 1 Johannes 5:10-11  Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; 

die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de 

getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons 

God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 

 
En dat i.p.v. te schrijven zoals Johannes deed: 
 

• 1 Johannes 5:13-14  Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons 

van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam 

des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets 

bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 

 

Als v/d Groe schrijft: God te willen bewegen tot genade, en om een Zaligmaker aan hem te 
schenken, terwijl hij door enkele blindheid en ongelovigheid niets recht kan zien van de 

gewilligheid, van de algenoegzaamheid en van de nodiging en vrije aanbieding van Christus. 

Dan is betreffende persoon waarschijnlijk nog niet aangaande de Waarheid in Christus 
onderwezen, óf deze persoon maakt God tot een leugenaar (1 Joh 5:10) een tussenweg is 
er niet, die niet geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal verdoemd worden, Paulus 
schrijft zelf duidelijk aangaande de verblindheid: 
 

• 2 Corinthe 4:3-6  Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die 

verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 

Christus, Die het Beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, 

den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil.Want God, Die gezegd 

heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen 

heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus 

Christus. 

 

• Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die 

Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is 

uit den dood overgegaan in het leven. 

 
 
Waar of nietwaar?  
 
 
Met vriendelijke groet 
NN 
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Van: D.J. Kleen  
Verzonden: donderdag 15 maart 2012          (12:31 uur) 
Aan: NN 
Onderwerp: RE: Over v/d Groe, en Gods Woord n.a.v. Gal 2:19 
 

 
Beste NN, ik veroordeel jou niet want mij komt het oordeel niet toe, maar waarschuw je 
alleen voor een te vroege bekering! Dit schrijf ik je ook niet als voorwaarde maar juist 
temeer om aan te geven van hoe het gaat. Een drenkeling heeft in zijn leven nooit 
geleerd om te gaan schreeuwen wanneer hij verdrinkt, maar toch zal hij met alle kracht 
schreeuwen om gered te worden in en vlak voor de stonde dat hij metterdaad verdrinkt. 
Zo ook geestelijk! Naar verloop van tijd kwam jouw schrijven op mij meer en meer 
over….van wat je aanhaalt uit 1 Joh. 5 vers 1, Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de 
Christus, die is uit God geboren. En dat is zeker waar! Maar een ieder die belijdt dat 
Jezus is de Christus….maar nooit aan de eis van Gods heilige wet gestorven is, ofwel, 
nooit gestorven is aan de heerschappij van zijn eerste man, nooit heengegaan is en alles 
verkocht hebbend, nooit verdronken is in het badwater der wedergeboorte, nooit ten 
onder is gegaan onder een vloekende en dodende wet, zal nooit de ware vrede met God 
in Christus gevonden kunnen hebben. Ons jasje van ongerechtigheid, onheiligheid en 
eigengerechtigheid moet eerst uitgetrokken worden….aleer wij overkleed kunnen 
worden met de gerechtigheid en heiligheid Christi. Lees hier wat Ralph Erskine daar op 
grond van Gods Woord over schrijft: 
 
“De ziel nu, zoals ik gezegd heb, ontwaakt, gewond, vernederd en tot wanhoop van verlossing 

in zichzelve gebracht zijnde, en bevindende dat alle haar vorige toevluchten der leugenen haar 

begeven, ontfermt Zich de Heere over haar in hare nederigheid en openbaart Zijn Zoon in 

haar;…. De Geest des Heeren openbaart het Fundament en geeft de heerlijkheid daarvan in 

Gods licht te zien, werkt op hetzelfde ogenblik dat geloof, waardoor de ziel, een welbehagen 

hebbende in deze heerlijke vinding van oneindige wijsheid aangaande Christus, gelovige toe te 

stemmen en daarmee in te stemmen en te verzegelen dat God waarachtig is. Zij grijpt met een 

persoonlijke toepassing Christus aan tot haar voordeel. Dit is de dag der bruiloft en der kracht, 

Psalm 110:3, 2 Kor. 6:9. Het is door het geloof dat wij God in Christus zien, de wereld met 

Zichzelf verzoenende. Wie deze genade, heerlijkheid en schoonheid van Hem ziet, kan niet 

uitdrukken wat zij aanschouwt; woorden kunnen deze heerlijkheid of zoetheid niet uitdrukken. 

Van deze dag af zijn zij kinderen der genade, die al de genadige eigenschappen van de 

Gezegende hebben; daarom begint de zegen werkelijk vanaf deze dag af. Van deze dag af aan 

zijn zij arm van geest, geestelijk treurenden, hongerigen en dorstenden, enz, en worden zalig 

gesproken…van die dag af is de vloek weggenomen.”  (Uit preek over Haggai 2:20) 
 

 

Lees ook hier de tiende t/m de twaalfde bijlslag uit de viervoudige staat bij Th. Boston: 
 

X. Derhalve, de mens komt eindelijk te bedelen aan Christus deur om barmhartigheid; 

maar…..hij is nog een hoovaardig bedelaar, staande op zijn personele waardigheid. Want gelijk 

de Papisten hun middelaars hebben, om voor hen te pleiten, nevens den enen en enigen 
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Middelaar; zoook de ranken van de oude stam hebben altoos iets voort te brengen ’t welk zij 

denken dat hun aan Chritus  kan aanprijzen en Hem verplichten om hun zaak in handen te 

nemen. Zij kunnen niet begrijpen van tot de geestelijke markt te komen zonder geld in hun 

hand. Zij zijn gelijk personen die eens middelen van zichzelf hebben gehad, maar daarna 

gebracht zijn tot de uiterste armoede, en gedwongen om te bedelen. Wanneer zij komen te 

bedelen, gedenken zij steeds aan hun vorige toestand; en ofschoon zij hun middelen verloren 

hebben, echter behouden zij veel van hun voorgaande geest; daarom kunnen zij niet denken dat 

zij behoorden behandeld te worden als normale bedelaars, maar verdienen een bijzondere 

behandeling; en als dat hun niet gegeven wordt, komen hun geesten tegen hen op, aan wie zij 

zich om onderhoud wenden. Dus geeft God aan een onvernederd zondaar vele algemene 

barmhartigheden en sluit hem niet op in de kuil volgens hetgeen hij verdiende; maar dit alles is 

niets in zijn ogen. Hij moest gezet worden aan de tafel van de kinderen, anders rekent hij zich 

hard behandeld en verongelijkt; want hij is alsnog zo laag niet gebracht om te denken dat God 

rechtvaardig is in Zijn spreken, (tegen hem) en rein van alle ongerechtigheid, wanneer Hij hem 

oordeelt naar zijn wezenlijke verdiensten, Ps.51:6. Hij denkt mogelijk, dat hij zelf voor zijn 

verlichting beter was dan vele anderen; hij overweegt zijn hervorming van leven, zijn berouw, 

het hartzeer en de tranen,die de zonden hem gekost hebben, zijn ernstige begeerte naar 

Christus, zijn gebeden en worstelingen om barmhartigheid en gebruikt die alle nu als zovele 

geschenken om genade te verkrijgen, leggende geen klein gewicht op dezelve, in zijn nederliggen 

tot de troon der genade. Maar…..hier schiet de Geest de Heeren een gehele bos pijlen in die 

mens z’n hart, waardoor zijn vertrouwen in deze dingen wegzinkt en vernield wordt; en 

inplaats van zichzelf beter te achten dan velen, wordt hij gemaakt zichzelf te zien erger dan 

iemand. De ondeugendheud van zijn hervorming van leven wordt ontdekt, zijn berouw komt 

aan hem voor, niet beter te zijn dan het berouw van Judas; zijn tranen als Ezau’s tranen; en 

zijn begeerten naar Christus zelfzuchtig en walgelijk, gelijk de schare die Christus zocht om de 

broden, Joh. 6:26. Zijn antwoord van Godswege schijnt nu te zijn: ga weg, hoovaardige 

bedelaar, hoe zal ik u onder de kinderen stellen? Hij schijnt straf op zich te zien, wegens zijn 

kleinachting van Jezus Christus door ongeloof, ’t geen een zonde is die hij tevoren nauwelijks 

kon zien; maar nu ten laatste ziet hij ze in al haar scharlaken kleuren, en wordt als met 

duizend pijlen doorstoken in het hart, terwijl hij ziet hoe blind hij steeds maar voortgegaan is, 

zondigende tegen het geneesmiddel voor de zonde, en in de gehele loop van zijn leven, 

vertredende het bloed van de Zone Gods. En nu is hij, in zijn eigen ogen, het ellendig en 

ongelukkig voorwerp van de wraak der Wet en ook van de wraak des Evangelies. 

  

XI. De mens, zover zijnde vernederd, wil nu niet meer pleiten, dat hij waardig is voor wie 

Christus dit ding zou doen; maar integendeel, hij ziet nu op zichzelf als Christus onwaardig, en 

onwaardig de gunst van God. Wij mogen hem vergelijken in dit geval bij die jongeling, welke 

Christus volgde, hebbende een lijnwaad omgedaan over zijn naakte lijf, en die, toen de 

jongelingen hem aangrepen, zijn lijnwaad verliet en naakt heenvlood. Mark.14:51-52. Evenzo 

deze mens is Christus volgende geweest in het dunne en koude kleed van z’n eigen personele 

waardigheid; maar daarbij, (zelfs daarbij, waar hij zoveel op betrouwde) grijpt de Wet hem 

aan om hem een gevangene te maken, en dan is hij genoodzaakt het te verlaten, en vliedt 

naakt heen; nochtans, niet naar Christus, maar van Hem. Zo gij hem nu zegt, dat hij aan 

Christus welkom is, indien hij tot Hem komt, hij is gereed om te zeggen: kan zulk een snode, 
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onwaardige en heilloze als ik ben, welkom zijn aan den heilige Jezus? Zo een pleister wordt 

toegepast op zijn verwonde ziel; hij wil niet aangrijpen en aankleven, hij zegt: Heere, ga uit 

van mij, want ik ben een zondig mens, Luk.5:8. Geen mens behoeft hem te spreken van zijn 

bekering tot zijn verkwikking; hij kan haast zulke fouten daarin bespieden, die het ondeugend 

maken. Noch van z’n tranen, want hij is verzekerd dat zij nooit in des Heeren fles gekomen 

zijn. Hij disputeert zichzelf weg van Christus en besluit, nu hij zulk een verachter van Christus 

is geweest en zulk een onheilig en snood schepsel is; hij kan niet, hij wil niet en hij moet niet tot 

Christus komen; en dat hij moet zijn of in een betere Staat, of anders zal hij nooit geloven. En 

hier vandaan doet hij nu zijn stekste pogingen, om te verbeteren, ’t geen tevoren in zijn weg 

verkeerd was; hij bidt ernstiger dan ooit, treurt bitterder, strijdt tegen de zonden in zijn hart en 

leven meer kloekmoedig en waakt naarstiger, of hij door enige middelen ten laatste bekwamer 

mocht worden om tot Christus te komen. Iemand zou denken, die mens is nu wel vernederd; 

maar ach! Duivelse hoogmoed verschuilt zich onder het kleed van al deze schijn-nederigheid. 

Gelijk een bevallige rank van de oude stam, kleeft hij nogal aan en wil zich niet aan de 

gerechtigheid van God onderwerpen, Rom.10:3. Hij wil niet komen tot de markt van vrije 

genade zonder geld, hij is genodigd tot de Bruiloft van des Konings Zoon, daar de Bruidegom 

Zelf al de gasten voorziet met bruiloftsklederen, trekkende de hunne uit; maar hij wil niet 

komen, omdat hem een bruiloftskleed ontbreekt, hoewel hij druk bezig is om er één gereed te 

maken. Dit is een droevig werk en daarom moet hij een nog dieper slag hebben, anders is hij 

bedorven.  Deze slag wordt hem gegeven door de bijl van de Wet in derzelver aanzettende 

kracht. Dus de Wet bindende de ziel met koorden dse doods, en met de strenge geboden van 

gehoorzaamheid onder de straf van de vloek; en God in Zijn heilig en wijs beleid, onttrekkende 

Zijn wederhoudende genade, wordt de verdorvenheid getergd, de lusten worden geweldig in 

kracht en hoe meer zij worden tegengestaan, te meer woeden zij, gelijk een heftig paard als het 

bij ’t gebit getrokken wordt. Dan steken de verdorvenheden hun kop op, die hij nooit tevoren in 

zichzelf zag. Hier is dikwijls Godverlochening, lastering en in één woord, verschrikkelijke 

dingen aangaande God; vreselijke gedachten aangaande het geloof, opkomende in zijn boezem, 

zodat zijn hart een loutere hel is binnen in hem. Dus terwijl hij het huis van zijn hart uitveegt, 

nog niet bevochtigd zijnde met Evangelie-genade, en deze verdorvenheden die tevoren stil lagen 

in verzuimde hoeken, vliegen nu daarin op en neer gelijk stof. Hij is als iemand, die een dam 

verbetert en terwijl hij de breuken daarin verstelt en dichtstopt, versterkende ieder deel daarvan, 

een machtige vloed komt weer, keert zijn werken om en drijft alles voor hem weg, zowel ’t 

nieuw aangelegde als ’t geen er tevoren gelegd. Was.Leest Rom.7:8,9,10,13. Dit is een slag, die 

tot aan het hart gaat; en daardoor wordt zijn hoop, om zichzelf meer bekwaam te krijgen om 

tot Christus te komen, geheel afgesneden. 

  

XII. Nu is de tijd gekomen wanneer de mens slingerend tussen hoop en wanhoop, zich 

voorneemt om TOT CHRISTUS TE GAAN ZOALS HIJ IS; en darhalve, gelijk een stervend 

mens zich uitstrekt juist voor zijn adem uitgaat, zo vergadert hij al de gebroken krachten van 

zijn ziel bijeen, beproeft om te geloven en in zekere mate grijpt hij Jezus Christus aan. En nu 

hangt de rank daar aan de oude stam, bij een enkele tak van een natuurlijk geloof, 

voortgebracht door de natuurlijke sterkte van iemands eigen geest, onder een allerdrukkendste 

noodzakelijkheid Ps. 78:34, 35; Als Hij ze doodde, zo vraagden zij naar Hem, en keerden 

weder, en zochten God vroeg. En zij gedachten dat God hun rotssteen was en God de 
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Allerhoogste hun Verlosser; Hosea 8 vers 2: Dan zullen zij tot Mij roepen:mij God! Wij, Israël 

kennen U! Maar de Heere, voorhebbende Zijn werk te voltooien, brengt dan nog een andere 

slag toe, waardoor de rank geheel afvalt. De Geest van God ontdekt overtuigend aan de 

zondaar zijn uiterste onvermogen om enig ding te doen dat goed is; en dus sterft hij, Rom.7:9. 

Die stem slaat krachtdadig alles overstemmend en verbrijzelend door zijn ziel: Hoe kunt gij 

geloven? Joh.5:44. Gij kunt niet meer geloven, dan dat gij uw hand tot den hemel zoudt 

strekken en Christus vandaar nederbrengen! En dus ziet hij ten laatste dat hij zichzelf in 

eeuwigheid niet kan helpen, door werken noch door geloven; en niets meer hebbende om te 

blijven hangen aan de oude stam. valt hij daarom af. En terwijl hij dus in de uiterste 

verlegenheid is, ziende zichzelf waarschijnlijk weggevaagd te zullen worden door de vloed van 

Gods toorn; en nochtans onmachtig om zo veel als zijn hand uit te steken om een tak aan te 

grijpen van de Boom dse levens, groeiende aan de zijde der rivier, DAAR WORDT HIJ 

OPGENOMEN EN INGEENT IN DEN WAREN WIJNSTOK, DE HEERE JEZUS 

CHRISTUS, DIE HEM GEEFT DE GEEST DES GELOOFS. 
 

 

Vriendelijke groet, 
D.J. Kleen 
 
 

 
 
Van: NN 
Verzonden: donderdag 15 maart 2012 13:43 
Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: RE: Over v/d Groe, en Gods Woord n.a.v. Gal 2:19 
 

 

Beste Daan, u schreef ”Ons jasje van ongerechtigheid, onheiligheid en eigen-
gerechtigheid moet eerst uitgetrokken worden” 
 
Maar Daan, begrijpt u dan niet dat dit één en hetzelfde is als bekleed worden met 
gerechtigheid en heiligheid van Christus? Want volkomen rein , is het overtrokken zijn 
met de gerechtigheid en de heiligheid Christi, wat niet anders is het onttrokken zijn van 
ongerechtigheid, onheiligheid en eigengerechtigheid. Want is gewassen worden in Zijn 
Bloed niet het enigste middel om smetteloos rein te worden? 
 
De verwoording van bijv. deze twee Schriftplaatsen m.b.t. de doop is verschillend ,maar 
het doel einde is één hetzelfde, want er is maar één doop: 

1. Handelingen 22:16  En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden 
afwassen, aanroepende den Naam des Heeren. 

2. Galaten 3:27  Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 

 

 
Het citaat van Ralph Erskine is gewoon waar. 
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Laten we ook eens een citaat uit Gods Woord nemen, van een geschiedenis die tot het 
geloof kwam in de Messias Israels, op precies dezelfde wijze zoals in 1 Joh 5:1 beschreven 
word. Ik heb dit zojuist na de maaltijd gelezen, vandaar dat het me nog vers in het 
geheugen ligt: 
 
Johannes 9 

3  Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de 

werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. 

4  Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, 

wanneer niemand werken kan. 

5  Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 

 

18  De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en ziende was geworden, 

totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen, die ziende geworden was. 

19  En zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, welken gij zegt, dat blind geboren is? Hoe ziet 

hij dan nu? 

20  Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten, dat deze onze zoon is, en dat hij blind 

geboren is; 

21  Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij heeft 

zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken. 

22  Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden alrede te zamen 

een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen 

worden. 

( Laten we ervoor waken dat Satan geen andere manieren gevonden heeft schijnbaar 
rechtvaardig om deze belijders niet aan te nemen in de Christelijke Gemeente, ook de 
Kamerling is gedoopt bop deze belijdenis.) 
 

23  Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven. 

24  Zij dan riepen voor de tweede maal den mens, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Geef 

God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is. 

25  Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik 

blind was, en nu zie. 

26  En zij zeiden wederom tot hem: Wat heeft Hij u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 

27  Hij antwoordde hun: Ik heb het u alrede gezegd, en gij hebt het niet gehoord; wat wilt gij het 

wederom horen? Wilt gijlieden ook Zijn discipelen worden? 

28  Zij gaven hem dan scheldwoorden, en zeiden: Gij zijt Zijn discipel; maar wij zijn discipelen 

van Mozes. 

29  Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft; maar Dezen weten wij niet, van waar Hij is. 

30  De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van 

waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn ogen geopend. 

31  En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil 

doet, dien hoort Hij. 

32  Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft. 

33  Indien Deze van God niet ware, Hij zou niets kunnen doen. 
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34  Zij antwoordden, en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren, en leert gij ons? En zij 

wierpen hem uit. 

(laten we ook hiervoor waken) 
35  Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij 

in den Zoon van God? 

36  Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? 

37  En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. 

38  En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem…. 

39  En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, 

zien mogen, en die zien, blind worden. 

40  En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan 

ook blind? 

41  Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: 

Wij zien; zo blijft dan uw zonde. 

 

We hebben hier gezien hoe Jezus het geloof schenkt, nl. het waarachtige geloof, dat is 
het zien op Jezus dat Hij is de Messias Israëls, de beloofde Zone Gods. De Joden die 
streng orthodox onder de wet leven, zullen nooit jasje van ongerechtigheid, onheiligheid 
en eigengerechtigheid uitgetrokken kunnen worden dóór het geloof in Jezus , dat Hij is 
de Messias, de Zone Gods, dat gebeurt niet onder of door de wet, want de 
rechtvaardigheid Gods Word geopenbaard zonder de wet, hebbende getuigenis van de 
wet en de profeten (Rom 3) de Joden zouden dan allang en breed afgetrokken moeten 
zijn van hun eigengerechtigheid door de bediening van de wet, maar nee, juist de wet 
maakt hén blind: 
 

• 2 Corinthe 3:14-15  Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van 

heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, 

hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.Maar tot den huidigen dag toe, wanneer 

Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. 

 
 
Wellicht is nu verleden tijd….., maar weet u wat ons verschil was? 
Ik zal het visualiseren d.m.v. twee gedichten: 
U hield u zich aan de analogie der rechtvaardigmaking zoals beschreven in het gedicht 
van Rijer Pothoven, “als onder het heilig recht de ziele niet meer vecht…dit is meer naar mijn 
beleving voorwaardelijk uitgesproken. Ik zeg niet dat het zo beleeft kan worden, maar 
beleving maakt nu eenmaal geen regel. Hoe vele leraren hebben het Woord verduisterd 
door eigen beleving en mening te vermengen met Gods Woord, daar ben ik vooral bang 
voor, dat het evangelie t.a.v. anderen verduisterd worde. Ik herken me in een ander 
gedicht, nl: “het wachtwoord der Hervormers ““eens was ik een vreemdeling,” van Mc. 
Cheyne. Dit verwoord mijn beleving , maar bovenal vind ik het Bijbelser verwoord. 
 
“ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, k was blind en verre, in mij zelve zo rijk,  

“ik dacht er niet aan..dat ik zélf door mijn schuld, Zijn kroon had gevlochten Zijn beker gevuld. 
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Maar ik zelf heb niets aan mijn beleving, mijn vertrouwen is niet op iets ván mijzelf, en 
dát is toch juist het ontkleed zijn van eigengerechtigheid, waardoor alleen Evangelische 
vrijheid en vrede in het geweten kan zijn. 
Kijk de wet komt in het evangelie , het kruis,  alleen met kracht openbaar in des 
zondaars geweten, buiten de verkondiging van het evangelie  bestaat deze werking 
niet,dan een wettiche overtuiging wat evenwel de eigengerechtigheid nooit dood!, dat is 
de EER van Christus! 
  
De geest der dienstbaarheid hetwelk is de bediening der verdoemenis, waar u enkele 
citaten in uw laatste bericht over aanhaalde, we moeten daarover  opmerken op grond 
van de Schrift dat Paulus geen bedienaar was van de bediening der verdoemenis, 
wellicht dat hierin tussen ons verwarring bestaat 
lees eens: 
 

• 2 Corinthe 3:14-15  Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van 

heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, 

hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.Maar tot den huidigen dag toe, wanneer 

Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. 

 
De bediening der verdoemenis, is het deksel waaronder  de Joden en allen die door de 
wet gerechtvaardig wensen te worden nog menen te liggen!, niet ziende op hetgeen wat 
Christus teniet gedaan heeft brengt, 
 
Want dát doet het het evangelie is de bediening des Geestes,, daarom de bediening van 
het evangelie alleen dood ons van de eigengerechtigheid, de Joden zouden ook daaraan 
gedood worden indien ze geloofden dat Jezus de bediening der verdoemenis en 
dienstbaarheid in Zijn eigen vlees als het lam Gods te niet heeft gedaan…door zélf de 
Wet volkomen gehouden te hebben, toch Het Lam Gods is wat de vloek weggedragen 
heeft aan het vloekhout des kruises. 
 

• 2 Corinthe 3:6-9  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend.En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden 

sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. Hoe zal 

niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?Want indien de bediening der 

verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid 

overvloedig in heerlijkheid. 

 

• 2 Corinthe 4:13-15  Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er 

geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken 

wij ook;  Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal 

opwekken, en met ulieden daar zal stellen.  Want al deze dingen zijn om uwentwil,…. 
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opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter 

heerlijkheid Gods. 

 
 
In Jezus kruisdood en opstanding is het enigste waar verlorenheid en verzoening op 
hetzelfde moment word gezien door de werking van Gods Geest , we gaan dwalen als 
deze zaken uit elkaar getrokken worden.  
 

• Romeinen 1:16  Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een 

kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

 

 
 
Hartelijke groet, 
NN 
 

 

 

 

 

Van: D.J. Kleen  
Verzonden: donderdag 15 maart 2012             
Aan: NN 
Onderwerp: RE: Over v/d Groe, en Gods Woord n.a.v. Gal 2:19 
 

 

Ontwaking, doding en levendmaking…!! 
 

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt 

ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Rom. 

8:15. 

 

Kanttekeningen - Staten Vertaling 1637: 

 
46) den Geest der dienstbaarheid 

Alzo noemt hij de werking des Geestes Gods door de wet, die de harten der mensen door de 
dreigementen tegen de overtreders verslaat en bevreesd maakt, gelijk daarvan een klaar voorbeeld is in 
de Israëlieten, als God de wet der tien geboden voor hen van den berg heeft uitgesproken; Exod. 20:19. 
Waarop de apostel hier ziet, alsook Hebr. 12:18,19. 
  
47) den Geest der aanneming 

Hierdoor wordt verstaan de genadige werking des Heiligen Geestes door de predicatie des heiligen 
Evangelies, die de harten der gelovigen verkwikt en van hunne aanneming tot kinderen verzekert; 
waartoe ook de volgende werkingen dienen. Zie Gal. 4:6; Ef. 4:30. 
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Calvijn over de Geest der dienstbaarheid 

“En om deze zaak beter te verklaren, zo stelt de apostel tweeërlei Geest: de een noemt hij de Geest 

der dienstbaarheid, welken wij uit de wet kunnen hebben (tot vreze); en den ander de Geest der 

aanneming, welke uit het Evangelie is (tot gerustheid). (…..) Daarom, gelijk onder de wet de Geest 

der dienstbaarheid was, die de consciëntie met vrees benauwde, alzo is onder het Evangelie de 

Geest der aanneming, Die door het getuigenis onzer zaligheid onze zielen verblijdt. Men zal 

aanmerken, dat aan de dienstbaarheid verschrikking toegevoegd wordt; want het kan anders niet 

geschieden, de wet moet de zielen met ellendige ongerustheid kwellen, zolang zij haar heerschappij 

heeft. Daarom is er geen andere remedie om die gerust te maken, dan als God onze zonden 

vergeeft, en gelijk een Vader den kinderen toegeeft.” (Bijbelverklaring) 

 
 

 

 

Matthew Henri over de Geest der dienstbaarheid 

“Den geest der dienstbaarheid, waaronder velen van de heidenen zich voegden bij hun bekering, 

onder de overtuiging door den Geest gewerkt van zonde en toorn, gelijk in Handelingen 2:37, of de 

stokbewaarder in Handelingen 16:30, of Paulus, Handelingen 9:6. Toen was de Geest zelf voor 

die heiligen een geest van dienstbaarheid. "Maar", zegt de apostel, "bij u is dat voorbij". Dr. 

Manton merkt hier op: "God als Rechter, door den Geest der dienstbaarheid, zendt ons tot 

Christus als Middelaar, en Christus als Middelaar, door den Geest der aanneming tot kinderen, 

zendt ons terug tot God als vader,’ Ofschoon een kind van God opnieuw onder vrees en 

dienstbaarheid kan komen en zijn kindschap in twijfel trekken, toch wordt de gezegende Geest niet 

weer een Geest van dienstbaarheid, want dan zou Hij een onwaarheid getuigen.” (Uit: 

Bijbelverklaring Matthew Henri) 

 
 

 

 

Matthew Meade over de Geest der dienstbaarheid 

“Iemand kan den Geest slechts hebben, als een Geest der dienstbaarheid op welke wijze de Geest 

in vele mensen werkt. De Geest der dienstbaarheid nu ,,is een werking van den Heiligen Geest 

door de Wet, overtuigende de consciëntie van zonde en van den vloek der Wet, en werkende in de 

ziel zulk een bevatting van den toorn Gods, dat de gedachten van God. zijn ziel verbaasd maken." 

Deze Geest kan zijn, en is dikwijls, Zonder zaligmakende genade; de werking van dezen Geest was 

in Kaïn en Judas. Hoewel niemand" den Geest der aanneming ontvangt, tenzij hij eerst ontvangt 

den Geest der dienstbaarheid, evenwel ontvangen velen den Geest der dienstbaarheid,, die nooit 

ontvangen den Geest der aanneming.” (Uit: De bijna-christen ontdekt) 
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Van der Groe over doding en levendmaking door de Heilige Geest 

“Maar geheel anders loopt het werk van de Evangelische geveinsden en van al dezulken, die het 

waangeloof hoger in top halen. Deze leggen op de letter zo geen bijzonder gewicht, maar hebben 

meest op met de Geest en met Zijn werk en verborgen kracht. Maar, die beide recht in de balans te 

houden, zodat de Geest de letter steunt, en de letter de Geest dient, is hetgeen zij nog niet hebben 

kunnen leren, wat zij ook mogen geleerd hebben. De blinkende voeten van de waangelovigen glijden 

op dit enge pad van het Christendom steeds uit, of meer naar de kant van de letter, of meer naar 

de kant van de Geest, maar in het midden, waar het allersmalst is, en waar de verstandige veilig 

naar boven treedt, weten zij het onmogelijk recht te houden. Een Evangelisch geveinsde neemt dat 

woord van de Apostel graag tot zijn zinspreuk: dat de letter doodt, maar dat de Geest levendig 

maakt, 2 Kor. 3:6. Echter, helaas, deze dwalenden van geest lopen doorgaans al te ver van de 

letter af, dan om er waarlijk van gedood te worden, en om er gedurig van gedood te worden. Een 

zwaard, dat doden zal, moet diep in het vlees of in het hart gestoken worden, en dat gaat zo 

gemakkelijk geenszins toe. Ook maakt de Geest niet levendig, wanneer de letter niet eerst recht 

gedood heeft. Hanna de profetes, zou ons deze les beter leren, waar zij zegt: de Heere doodt en 

maakt levendig, Hij doet ter hel neerdalen, en Hij doet weder opkomen, 1 Sam. 2:6. De Heere 

doet het beide met Zijn eigen Goddelijke hand, als wij het geestelijk en toepasselijk verstaan op de 

zaak van het Christendom. Hij doodt en doet ter hel neerdalen, door de scherpe letter van de Wet, 

die toch al vervloekt en ter hel verdoemt, wat onder haar bereik en macht besloten is, Gal. 3:10. 

En Hij maakt ook levendig, en doet weer opstaan, door de Geest van het Evangelie, al degenen, 

welke Hij in genade ontvangt en aanneemt, en welker zielen Hij met het ware geloof in Christus 

wil beschenken. Maar zulke heilige, hoogverheven dingen gaan zo los niet toe, en zo gemakkelijk en 

vermakelijk niet, als de ellendige waangelovigen zich daarvan een denkbeeld maken. Neen, de 

Geest, die het vlees komt doden en kruisigen, behandelt dat werk zo niet met zoete en vrolijke 

inbeeldingen, maar wel met een zeer gevoelige en hartdoordringende kracht, die vlees en bloed zal 

kosten, ja, huid en leven en de allerliefste begeerlijkheden. Het moet allemaal door de letter ten 

ondergebracht en gedood worden, indien wij waarlijk, en niet in schijn, door de Geest zouden leven 

en wandelen.”  (Uit: De toetssteen der ware en valse genade) 

 

 

 

 
Van der Groe over de voorbereidingen tot het geloof in het Evangelie 

“Doch hoe wijd de weg tot Christus door God Zelf in het Evangelie voor een ieder ook 
worde opengezet en dat die dorst heeft “vrijelijk mag komen en die wil, het water des 
levens om niet voor zich mag nemen, Openb. 22: 17, zo zal toch nimmer enig zondaar 
om de Heere Jezus waarlijk verlegen zijn of Hem oprecht gelovig voor zijn Verlosser en 
Heere met volkomen verzaking van alles begeren te omhelzen, tenzij hij alvorens zulk 
een levendig en geestelijk gevoel van zijn rampzalige en doemwaardige staat buiten 
Christus bekome, als hem gans verloren en radeloos bij zichzelf doet nederzinken. Hij 
zal anders nooit met een volkomen hart daartoe kunnen besluiten, om zich, als een 
vervloekt en onmachtig goddeloze uit enkele genade door Christus te laten zaligen en al 
zijn beminde boezemzonden en wereldse begeerlijkheden gans gewillig te verzaken, tenzij 
dan, dat de last zijner zonden en van Gods vloek en toorn, hem zo zwaar op het harte 
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drukke, dat hij het daar onmogelijk langer onder kan stellen. En ziet, hiertoe komt nu 
de Heilige Geest de wereld van zonde overtuigen, teneinde Hij, door dat middel, der 
mensen gemoederen voor de Heere Jezus zou bereiden en openen om Hem oprecht 
gelovig in hun binnenste te ontvangen. Maar die overtuiging zelf is het geloof in 
Christus niet; zij is slechts een voorbereidende genade tot het geloof, evenals het 
omploegen en week maken van de grond van een akker een voorbereidend werk is om 
het zaad te ontvangen en te doen wassen in de aarde; en gelijk het opgraven van een oud 
fundament alleen geschiedt om de weg en de standplaats te bereiden voor de oprichting 
van een nieuw huis. (…) 
 
Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn, dan die de krachtdadige werking 
des Geestes in ‘s mensen hart dadelijk doorbreekt tot een oprechtgelovige kennis en 
omhelzing van de Heere Jezus, zoals Hij ons wordt voorgedragen in de beloften van het 
Heilig Evangelie. (…) 
 
De reden hiervan is, dewijl de zaligmakende overtuiging een krachtdadig werk des 
Heiligen Geestes is, dat doordringt tot diep in de grond en aan de wortel van ’s mensen 
hart, hetwelk daardoor gans verbroken en verbrijzeld wordt, zodat het geen kracht meer 
behoudt om zich door een vijandige ongelovigheid tegen Christus en de vrije genade 
Gods langer enigszins aan te kanten. De Geest werkt hier zo krachtdadig door in ‘s 
mensen ziel, met Zijn scherpe en levendige overtuiging, en Hij voert aldaar het zwaard 
en de hamer van Gods Woord zodanig aan, dat die ziel daarvan geheel doorwond en 
aldus genoodzaakt wordt om als een verslagene aan Christus’ voeten neder te vallen, en 
het gans aan Hem over te geven, uitroepende: Heere, Gij hebt mij overreed en ik ben 
overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht, Jer. 20 7. En langs 
die weg formeert of werkt de Heilige Geest dan een oprecht geloof in ‘s mensen hart.”  
(Uit: De toetssteen der ware en valse genade) 
 
 

 
 

Thomas Boston over doding en levendmaking door de Heilige Geest 

“Dit doet Hij door Zijn Woord met kracht tot hen te brengen, want de Geest opent hun 
ogen doeltreffend. In de eerste plaats geschiedt dat doordat de Geest in hen werkt als 
een Geest van dienstbaarheid. Hij brengt de heilige Wet tot hun geweten in zijn 
geboden en vloek, als een Wet met Goddelijk gezag die hen in het bijzonder bindt. 
Daardoor worden zij overtuigd van hun zonde en ellende en zien zij hun zonde als 
gruwelijk voor Gods ogen en Zijn toorn, als gepast voor hun zonde. Ze worden vervuld 
met wroeging, verschrikking en vrees. Ze gaan hijgen naar bevrijding, voelen hun 
absolute behoefte aan Christus en Zijn gerechtigheid en wanhopen aan bevrijding door 
enig ander middel, Hand. 2: 37; Hand. 16: 29-30. Daarna werkt Hij in hen door 
dezelfde Geest, maar nu als een Geest van het leven Die Hij door het Woord van het 
Evangelie uit Zichzelf aan hen meedeelt. Hij brengt het heerlijke Evangelie tot hun 
harten en gewetens, in zijn vrije belofte van leven en zaligheid voor zondaren door Jezus 
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Christus, zoals het opgetekend is in de Heilige Schriften. Hij opent het en toont het aan 
hen als het onfeilbare Woord van de eeuwige God en als Zijn Woord aan hen in het 
bijzonder: "Gij hebt het niet aangenomen als der mensenwoord, maar, gelijk het waarlijk 
is als Gods Woord", 1 Thess. 2: 13; "Want ons Evangelie is onder u niet alleen in 
woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele 
verzekerdheid", 1 Thess. 1:5. Juist door dit werk van de Geest wordt de grond om te 
geloven onmiddellijk helder voor hen, zoals de apostel zegt: "En mijn rede en mijn 
prediking was in betoning des Geestes en der kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in 
wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods", 1 Kor. 2: 4-5. Het is een innerlijk 
getuigenis van het Evangeliewoord aan hen, onderscheiden van het meest heldere 
uiterlijke, mondelinge getuigenis ervan, volgens het woord van onze Zaligmaker: "De 
Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook 
getuigen", Joh. 15: 26-27. Door de kracht hiervan krijgen zij een geestelijk gezicht, Joh. 
6: 40 en kennis van Christus in Zijn alles overtreffende heerlijkheid en uitnemendheid, 
zoals Die aan hen voorgesteld wordt in de vrije belofte van het Evangelie. Zo worden zij 
onfeilbaar tot het geloof gebracht. Doordat de Geest het woord van het Evangelie zó op 
hen toepast, omhelzen ze het gretig en passen ze het op zichzelf toe door het geloof, zoals 
we kunnen zien in de bekeerlingen uit Hand. 2: "En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en 
een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der 
zonden. ... Want u komt de belofte toe ... Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden 
gedoopt", vers 38-41.”   (Uit : Een beschouwing over het verbond der genade, blz. 249-250) 
 

Thomas Boston over de werking van de Geest der dienstbaarheid 

“Laten zij, die door de kracht van de Geest der dienstbaarheid, de wet voor zich hadden open 

gelegd in haar geestelijkheid, tot hun overtuiging, eens spreken en zeggen, of zij zichzelf bekwaam 

gevonden hebben om in dat geval hun harten daartoe te neigen. Nee, vonden zij niet, hoe meer dat 

licht in hun zielen scheen, hoe meer en meer hun harten onbekwaam waren zich daarnaar te 

voegen? Daar zijn sommigen die gebracht zijn geweest tot de kindergeboorte, die nog steeds in des 

duivels leger zijn en die uit hun ondervinding kunnen zeggen: licht, ingelaten in het verstand, kan 

geen leven geven aan de wil, om die bekwaam te maken zich naar de wet te schikken. Als zij 

wilden zouden zij daar getuigenis van kunnen geven. Maar neemt wat dit betreft het getuigenis 

van Paulus, die in zijn onbekeerde staat er ver vandaan was zijn uiterste onvermogen tot goed te 

geloven; maar Hij leerde dat door ondervinding (Rom. 7:9-13). Ik erken dat de natuurlijke mens 

een zeker soort liefde kan hebben tot de wet, maar hier ligt de kern van de zaak: Hij ziet op de 

heilige wet in een vleselijk optooisel, en zo denkt hij, terwijl hij een product van zijn eigen 

inbeelding omvat, dat hij de wet heeft, maar in feite is hij zonder de wet, want hij ziet die voor 

alsnog niet in zijn geestelijkheid. Indien hij dit deed, zou hij vinden dat de wet de averechtse zijde 

van zijn eigen natuur is, waar zijn wil zich niet mee kan verenigen, totdat hij veranderd is door de 

kracht van genade.” (….) 

 

De Leer van de staat van toorn bevestigd en verdedigd 

(1) Hoe volstrekt het dreigement van het eerste verbond is: Ten dage als gij daarvan eet, zult gij 

den dood sterven (Gen, 2:17). Terwijl hierdoor zonde en straf tezamen zijn gehecht, verzekert de 
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waarachtigheid van God de uitvoering van het dreigement. Omdat nu alle mensen van nature zich 

onder dat verbond bevinden, brengt het verbreken ervan hen onder de vloek. 

 

(2) De rechtvaardigheid van God vordert dat een kind der zonde ook een kind des toorns is, dat als 

de wet verbroken wordt, de straf die daarop rust, ten uitvoer gebracht zou worden. God, Die de 

bestuurder en Rechter van de mens is, kan alleen maar recht doen (Gen. 18:25). Nu is het recht 

bij God zonde te vergelden met toorn (2 Thes. 1:6). Hij is te rein van ogen, dan dat Hij het kwade 

zou zien (Hab. 1:13). En Hij haat alle werkers der ongerechtigheid (Psalm 5:6). 

 

(3) De verschrikkingen van de natuurlijke consciëntie bewijzen dit. Er is een consciëntie in de 

boezems der mensen, die hun kan zeggen dat zij zondaars zijn, en daarom onderworpen zijn aan de 

toorn van God. Laat mensen maar eens een ernstig gesprek houden met zichzelf, en zij zullen het 

merken dat zij een getuigenis in zichzelf hebben, daar zij het recht Gods weten (namelijk dat 

degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn. (Rom. 1:32). 

 

4) De weeën van de nieuwe geboorte, het werk van de Geest der dienstbaarheid aan uitverkoren 

zielen, met betrekking tot hun bekering, bewijzen dit. Hierbij worden zij duidelijk geleerd dat hun 

natuurlijke zondigheid en ellende onderworpen zijn aan de toorn van God. Dit vervult hun hart 

met vrees voor die toorn. Welnu, omdat deze Geest van dienstbaarheid geen andere is dan de Geest 

van God, wiens werk is te overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8), 

moet dit getuigenis noodzakelijk waar zijn, want de Geest der waarheid kan geen onwaarheid 

getuigen. Ware gelovigen echter, die bevrijd zijn van de staat van toorn, ontvangen niet den Geest 

der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar zij ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen 

(Rom. 8:15). En daarom, als er vrees van dien aard oprijst, nadat de ziel verenigd is met Christus, 

dan komt die voort uit de eigen geest, of uit een ergere. 

 

Ten vijfde. De lijdensweg van Christus bewijst deze leer duidelijk: Waarom was de Zoon van God 

een Zoon onder de toorn, dan alleen omdat de kinderen der mensen kinderen des toorns waren? Hij 

verdroeg de toorn van God niet voor Zichzelf, maar voor diegenen, die er aan onderworpen waren 

in hun eigen persoon. Ja, dit toont ons niet alleen aan, dat wij aan de toorn onderworpen zijn 

geweest, maar ook dat de toorn een uitweg moest hebben in het straffen van de zonde. Als dit aan 

het groene hout geschiedt, wat zal er aan het dorre geschieden? In wat voor ellendigen staat moet 

een zondaar zijn, die buiten Christus is, die niet levend verenigd is met Christus, en geen 

deelgenoot is van zijn Geest? God die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zal zulk een zeker niet 

sparen. De onwedergeboren mens, die geen grote waarde in de eer van God ziet, zal echter geneigd 

zijn om op te staan tegen zijn Rechter, en in zijn eigen hart Zijn rechtspleging te veroordelen. 

Nochtans moet het vonnis rechtvaardig zijn, aangezien de Rechter oneindig rechtvaardig is. 

Daarom moet u om uw mond te stoppen, o trotse zondaar, en om uw geroep tegen uw 

rechtvaardige Rechter te stillen, het volgende overwegen: Eerst. Dat u een zondaar zijt van nature, 

en dat het uitermate redelijk is dat schuld en toorn zo oud zijn als de zonde. Waarom zou God 

niet beginnen Zijn eer te verdedigen, zodra verachtelijke wormen die beginnen te verminderen? 

Waarom zou een slang de dief niet bijten, zodra hij over de afrastering springt? Waarom zou de 

bedreiging de zondaar niet aangrijpen, zodra hij het gebod verwerpt? De vergiftige natuur van de 

slang verleent een mens genoegzame grond om die te doden, zodra hij haar ook maar bereiken kan. 
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Gij kunt er nu ondertussen wel van overtuigd zijn dat uw natuur één kluwen vijandschap is tegen 

God.”   (Citaat uit : De viervoudige staat) 
 

 

 

 

 

 

Van: D Kleen 
Verzonden: zaterdag 17 maart 2012                (21:05 uur) 
Aan: NN 
Onderwerp:  http://nos.nl/video/352572-oorlogsmisdadiger-john-demjanjuk-overleden.html 
 
 
Geachte mijnheer NN, 
 
Ten laatste nog dit, tegen deze oorlogsmisdadiger Demjanjuk liep nog een rechtszaak, 
maar omdat hij nu gestorven is….heeft de wet geen zeggenschap meer over hem. De wet 
kan hem geen kwaad meer doen en niet meer veroordelen….omdat hij nu dood, ofwel 
gestorven, is. Merk op, zo ook geestelijk! Door de geestelijke kruisdood, graf en 
opstanding staat de (misdadige) Kerk op met Christus ten eeuwige leven. 
 
 
Vriendelijke groet,  
D.J. Kleen 


