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Bruinisse, 19 mei 2003

Geachte lezer,

Bijgaande brochure is eigenlijk een antwoord per brief aan eEn lid uit
dé gemeenrc lvaar wij voorheen als ouderling hebben gediand.

Ook familie en andere mens€,n hadden vragen. Daarom heeft het mij
goedgedacht het schrijvc,n aan genoemd lid aan te vullen met dit
voonvoord e,n het geheel verder te verspreiden

Bedenkt, dat wat u in deze brochure leest niet mijn gedachten of
theologie is. Maar dat het citaten zijn van onder andere onze
hoogverlichte kanttekenarcn uit de Reformatie, die de Bijbel hebben
vertaald uit het Griela €n Hebreeuws err daarbij tevens
kanttekeningen hebbeir geÍnaakt als uitleg en venduidehjking.

Ook vindt u citaten van verscheidene leraren van de Nadere
Reformatig die we helaas niet op éen lijn kunnen lcrijgen met de leer
van de Reformatie. Overigens met aclrting.

De oude vadereÍl der Reformatie waarschuwden zo, dat men buiten
Christus om niet wderom geboror kan zijn. Het is zeker hun
bedoeling niet geweest om zielen in duisternis te brengen of te
houde'n. tvíaar de rust buiten Christus op te zeggen.

Het is onze wens en bede dan mh dat deze brochure een aanzet
mocht zijn om na Gods Woord de geschriften van de Reformatie
nauwgezet te onderzoeken. Kon het zijn tot uw eeuwig heil.

D.H. van der Meer



Bruirusse. 25 rnaart 2003

Geachte mijnheer,

We ontvingen uw tweede brief waarin u mij woeg wat mijn gedach-

ten of gevoelen zijn over verschillende zaken als:

. GoddelUke begin

. Bekering

. Geloof

. Tijdstip van Wedergeboorte of Levendmaking

. VerhoudingZondag 7 ten opzichte van Zondag23

. Wanneer Zekerheid

Deze ondenrrerpen vÍagen om goed gefirndeerde antwoorden. Niet
voor niets hesft het enige tijd geduurd voordat wij al de door ons be-
studeerde schrijvers konden citeren, zodanig, dat er een gstrouw
beeld ontstaat van de leer van g€noemde schrijvers. Uiteraard is het
niet gebruikelijk gehele boeken over te schrijven. Wij raden u dan

ook aan de genocrnde sckijvers er nog eens op na te slaan, al zijn de

genoemde citaten ons inziens niet voor tweeërlei gedachten vatbaar.

Er zijn verschillende meningeir en gedachten over genoemde zaken.

Het lijkt mij wel nuttig en leerzaam om nu ook weer te beziëh hoe de

Reformatie en Nadere Reformatie zich hierin onderschciden. Het gaat

tenslotte toch om de waarheid €n wij menen dezete vindcn in de lcr
der Reformatie.

Ons inziens is er een duidelijk firndamenteel verschil tussen de leer
der Reformatie en die van de Nadcrc Reformarie.

Ter verduidelijking hebben wij deze brief in brochurevorm geschre-

ven. Door gebruik te maken van telkens twee naast elkaar liggende

pagina's te weten: Leer der Reformatie ten opzicht van Leer der Na-
der Reformatie, zult u de verschille,n in leer duidelijk lunnen onder-
scheiden

Ons trof het zo dat Ryle in zijn boekje 'Waarschuwing aan de Ker-
ken' al schreef; 'We moeten tentg'naar de leer der Reformatie'. Zo-
als u wellicht ook wel wc*, beteke,nt Reformatie; terug naar het
Wórd.

Reeds eerder venryezen wij u naar de werken van oude schrijvers.
Voordat u verder lecst zou ik gfaag €erst trog wat extra informatie
verstrellcen over diverse, in dit schdirren geciteerde theologen. Te
weten; Johannes Polyander, Andrcas Rirretus, Anthonius Walaeus cn
Àrthonius Thysius. Deze pro&$glgn hebben mede onze kmttekenin-
qen opqesteld. Men mag er toch vanuít gaan dat deze ee,n bijzonder
licht in de zaken gehad hebben. Crezamenlijk hebben zij een boek ge-
schrwen en onderling elkaar nog geconigeerd. Daarom wordt dit
boek 'Synopsis', dat is; 'de arircrste theologie' g€n&md. Naast an-
dere geactrte lerarcn, zullen wij hen in het bijzonder ook citeren.

Reformatien dat is: Terug naar het tffoord. Aan de hand van bekende
Bijbelgedeelten hebben wij tevens getracbt e'n te tonen dat de geach-
te vaderen der Reformatie en aker genocrnde professorcn grote ken-
nis hadden van de Bijbel. Bewust hebben wij Gods Woord als laatste
geciteerd, daar de Bijbel zelf alt'rjd het laatste woord heeft.

Welnu, ik hoop dat het hierna geschreve,ne u een helder beeld geeft
van een en ander.



Leer der Reformatie
onder andere

Th. van der Groe, S. Rutherfor{ J. Owen, T. Boston

Overnriging - Geloof - Bekering - Wedergóoorte

Als God de Heilige Geest de mens overhÀigt, leert de RÊformatie en
genoemde lerareq dat dit een voorbereidend l,r'erk is.

Dordtsche Leerregels
De 12' stelling van de Dordtsche lrerregels handelt ovor de wederge-

boorte. ln dit artikel worden de Levendmaking en Wedergeboorte ge-

lijkgesteld.

Deze stelling is opgesteld op de synode van 1618 waarvan, zoals u
weet, Joharures Bogerman voorzitter was

Zelfs de Godgeleerden op de synode, die een voorbereiding van de
wedergebmrte voorstelden, hebben zich er aan gehouden" dat de
voorbereiding buiten het genadeleven omgaaL

Reformrtie
Overtuigd is niet levendgemaakt of wederom geboren

Er is wel een voorbereidend werk voor de wedergeboorte

Leer der Nadere Reformatie
onder andere

J.Maccwius, A. Comrie, G.Il Kersten en volgelingen

Overtuiging - Geloof - Bekering - \iledergeboorte

Als God de Heilige Geest de mens overturgt, is hij indirect Levendge-
maakt en Wederomgeboren.

Waar komt 6.rs stslling vandaan?

Johannes Meccovius
Deze leraar is de grondlegger van deze leer. Volgens de Christelijke
Encyclopedie van Kok te lkmpen is hij in 1588 te l,obzenic (Polen)
gebore,n. lIry was een zeer geleerd marq doch mecnde dat Luther en
Catvijn één en ander te eenvoudig stelden. Johannes Maccovius was
éen van de eerste theologen dic de leer van het voorbereidend werlq
namelijk de overnriging van zonden bestreed, en vaststelde dat, die
overtuigd is van zonden, reeds wederom geboren is.

Nadere ReÍormatie
Overtuigd is wel lwendgcmaakt ofwederom geboren
Er is geen voorbereidend werk voor de rvedergeboorte



Leer der Reformatie
onder andere

Th. van der Groe, S. Rutherford, J. Owe4 T. Boston

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

Joseph Alleine (1639-1668)
Deze oudvader zegt in zijn boelg Betrouwbare Gids oaar de hemel
pagtna 16; Het ís een droevige vergissing dat velen wertuiging
voor beheríng houden.

Theodorus ven der Groe
Deze latere thooloog noernde de leer van de Reformatie zo treffend
'Een stad op een berg'. Hij zegt in zijn boeh De ware bekering, Pa-
gna 77; 'Dit ls de allereerste werHng van de Heiltge Geest. De
mens die hij voorneemt om te bekeren, te overtuigen van zonde ge-

rechtighetd en oordeel, dan is men nog nid levendgennaht ac De
mens moet eerst tot zichzelf komen, eer hij knmen kan tot Christus.'

Het boek, Ha schadelijk misbruib Pagina 7;'Er zijn tweeërlei over-
tuigingen van de Heiltge Geest in de gemoederen der mensen; ene,

díe gemeen en een andere die wligtnthend ist
Pagina 17; 'Dus moet het dan noodmkclijk door ons gehouden'wor-
den, voor een vaste regel in het Christendom dat ulangivls íenund
de Heere fezus nia hent, met een geesteliik en gelovig kenne4 van

bijzondere toeeigening voor zich zelven en van een harteliik ver-
trouuten op Hem en Zijn genade, op grondvan de belofe des Heili-
gen Evangelies, híj dan ooh nog geen ware 4aligmahende overtuï
ging bekomen heefr.

Rcformatie

Leer der Nadere Reformatie
onderanderc

J.lvíaccovius, A. Comrie, G.H. Kersten en volgelingen

Overuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

,t

Alexrnder Comrie
We mogen toch geloven dat Alexander Comrie een Godzalig mens

was. Echter hij is toch van de leer van de Reformatie afgeweken.
rffellicht q$6pust. Hij grondde zijn leer op die van Gisbertus Voeti-
us e,n Jobannes Maccovius. Hij laat de overtuiging voortvloeien uit
de wedergeboorte.

Nagenoeg alle theologen zijn Alexander Comrie nagevolgd. Ook Ds.
G.H. Kersten en zijn rrclgelingen.

Nadere Reformrtie
Overtuigd is niet levendgemaakt of wederom geboren

Overtuigd is wel levendgemaakt of wederom geboren



Leer der Reformatie

onder andere
Th. ran der Groe, S. Rutherfor4 J. Owen, T. Boston

Overndging - Geloof - Bekering - Wedergebooíe

Walaeus
Uit het boek Synopsis een citaat van rWalaeus over de bekering op Pagina

295 en 296 Punt 6 'V.qpr,teJgiding tot wedergeb@rte'; 'lVij ontkennen

echter niet dat God zelf welin+taar gewoonlijk op verschillende wijzen,
hetzij door de bewijsmiddelen der natuur Rom. 2,4, hetzlj door het woord
van de llet en het Evangelie, de mensen langzomerhand voorbereid.
Voordat Hij hen van dezp weldaad (wedergeboorte) deelgenoot maakt.
Punt I l: 'Il/ant door de \l/et, zov'el ín de natuur ingeschreven Rom. I, als
op de slenen tafelen vernieuwd, 2 Cor. 3 wordt de mens tot de ware er-
kenning van zijn teroordeling en ellende gebracht, gelijk elders ts uitge-
legd, zonder welke de mens nid vdbaar kan zijn voor wedergeboorle en

uligmakende bekering.

Adreas Rivetus
Uit het boek Synopsis, over het geloof en volharding der Heiligen;
'rechtvaardigend gelool ls h*tffde als zdigmakend geloof en dat Talig-
makend geloof is de bachtige toestemming uit zekere kennis der Godde-
Irjke openbaring door de Heilige Geest en door hel lI/oord van het Evan-
gelie in onze harten ingeplant aan alles wat God ons in Zijn,woord geo-
penbaard heeft, maar voornamelijk oan de heilaanbrengende"belofie in
Chrislus gedaan, waardoor iedae gelovíge met vast vertrorreen in'God
rustende, zeker vaststelt dat er niet slechts aan de gelovige tn het alge-
nreen vergeving der zonde beloofd is, maar hem zclf in het blJzonder ten
deel gevallen, en eeuwige gerechtigheid, en fuarail hd leven, uit Gods

barmhartigheid, wegens de verdienste van Jezus Christus, alleen ge-

schonken is.

(Waleus en Andreas Rivetus uaren kanttekenaren, zie blz. 5)

Reformetie

Leer der Nadere Reformatie
onder andere

J.Maccovius, A. Comrig G.H. Kersten en volgelingen

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboortc

Ds. F. Mellan
Uit de verHaring van de Catechismus van Ds. F. Mallan, mndag25;
blz, 459; 'Dit is het wonder waarnan deze zondagsafdelíng ge-
waagd, dat het God behaagd om door de predikíng dode zondaren
tot het larcn te roepen, dan wordt van stonde aan het geloof in de
zlel geplant (.....) en als het geloof door middel van de prediking in
de ziel geplant wordt, knmt er allqeerst kennis der zonde, door de
wet. Dle Mlddeloar, díe ln ha Evdngelle voorgesteld wordt, ís de

fel nog ra gehcel verborgan'

Nedere Reformetie

Toelichting op dcze beide peginl's. (let op volgorde)

Pagine 10 Pagina 11

Refonmatle (Kanttekeneren)

r VooóccidcndWcrt
o (Lloof

. Rcchtwrrdiging
-kvandnd&q

(Zie ookpagina 24 cn 25)

Naderc Reformatle @s. Mallan)

o (lecnvooócreidcndn'erk
-Irvardmrldng

. Ccloof
- Rcclnarrdiging vur Gods zijde
- Zondckcnnir
-Md&laarnog

o Bouriereclrtvrerdieinq

Let op het moment vtn levendmrking/wcdergeboorte

t0

Rechwaardigend geloof wel lretzelfde als zaligmakend geloof

Rechtvaardigend geloof niet hetzelftle als zaligmakend geloof



Leer der Reformatie

onder andere
Th. van der Groe, S. Rutherford, J. Owen, T. Boston

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergebmrte

Theodorus van der Groe
ln zijn boek, Het schadelijk misbruil pagina 9; oDaar zullen moge-
lijk in deze geestel.oze tijd vele zulke ellendige bedrogene mensen
allerwege gevonclen worden die voor goede Christenen henegaan en
in welker harten toch niets ga,onden wordt van de zielen zaligende
kennís van de Heere Jezus Chrisrus.'

Samuel Rutherford
In zijn werk, Christus stervende en zondaars tot zich trekkende, Pagi-
na 314; 'Al die voorgaan4e poglngeq en werbaamhed?n lwnnen,
omdat zij van het gelqoÍontblogt zijn, God niet behagen, vernede-
ring, droeJheid over de zande enz. die aan de bekering voorat-
goan.t

Thomas Boston
In zijn boek 'De viervoudige staat' leeÉ hij, door middel van het
beeld van de 12 slagen of aftappingen, \r,.at er zoal niet kan.zijn aan

overtuigingen, zondekennis, enz. Eclrter leert hij ook rlat men'2clfs nn
1l slagen noch veóonden is aan de dode stam en dus ook niet le-
vend gemaakt kan zijn.

Reformrtie

Leer der Nadere Reformatie
onder andere

J.Maccwius, A. Comrie, G.H. Kersten envolgelingen

Ovcrtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

Dc. F. Mallan
In het kerblad de Wachter Sions, 16-02-1998, schrijft Ds. F. Mallan;
'Als Van der Groe op het ogenblik nog leefde, dan zouden al die
mensen die butten Chrlsus aI Jarenlang als bekeerde mensen de

wandelpaden ln het kerkeliike lann betreden onder zijn bediening
geen been meer hebben om op te staan.'

Men kan zich afvragen of er dan onder de huidige prediking wel bc-
nen zijn om opte staan.

In het Reformatorisch Dgbla{ bij het emiritaat, 28 septembêr 1996,
kort uitrekscl; 'In de prediáng moet er op gewezen worden; Dat de

vedergeh oortc b egint meí cllendehennís.'

Nedere Reformrtie

t2

Overtuiging en Zondekennis = Niet bekeerd

Overtuiging en Zondekennis = \ilel bekeerd



Leer der Reformatie
onder andere

Th. r'an der Groe, S. Rutherford, J. OwerL T. Boston

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergóoorte

Adreas Rivetus
Uit het boek Synopsis, Over het geloof, blz. 286; 'Alle profeten toch,
geven Christus getuigenis, dat door Zijn Naam, vergeving der zon-
den zullen onNangen, allen die in Hem geloven.
Handelingen 10:43, Dus moeten díe geloven, tenzij zij Gods getui-
genis willenverwerpen, vsn de vergaing van hun zonden en hun
verloening door Christus, Teher zíjn'

(Andreas Rivetus was een der kanttekenaren, zieblz. 5)

Van der Groe
'Die waarlijh gelooft, ls gerechtvaardígd en venekerd in zijn ge-
moed.'

Reformatie
Waar geloof kan niet zonder kennis van Christus en niet zonder ver-

geving der zonden

14

Leer der Nadere Reformatie

onder andere
J.Maccovius, A. Comrie, G.H. Kersten en volgelingen

Overtuiging - Getoof - Bekering - Wedergeboorte

Ds. Chr. Yen de \{oestijne
Verklaring Catechismus, Zondag 25, blz 385; Maar nu staat hier
toch zo'n wonderlijkz zaak in de Catechísmus. In de vraag staat:
Aangezien het geloof ons Chrlsns en al Zijn weldaden deelachtig
rnaaV, hoe heb ik het nu toch, zegt Gods volk? Ih geloof v,el, 4eg-
gen Gods hínderen, die meer belcommerd zijn over hun staal, dat ik
geloof gelcregenheb, maar i* heb de Heere fezus niet, ik heb geen

Borg voor mtjn schuld.

Nadere Reformetie
Waar geloof kan wel zonder kennis van Christus en wel zonder ver-

geving der zonden

l5



Leer der Reformatie

onder andere

Th. van der Groe, S. Rutherford, J. On'en, T. Boston

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

John Bunyan
In Buyan's boek 'De Cbristenreis naar de eeuwigheid'; zegt Evange-
list tot Christen; 'De Heere zegt; sffijd om in te gaan door de enge

poort'Lulcas 13:24, Mattheus 7:13 en 14: 'De poort nameliik, tot
welke iku zend, want eng ls de poort, dte tot ha larcn leidt enwel-
nigen die dezelve vindên.' (.......) hdra Chrlsten aan het bttis
lcwam, bemerkte ík dat het pak van de schouderen gleed en naar
beneden rolde, tot het aan de mond des grafs lcwam; daar vtel het
in, en ik zag het niet meer. Nu werd Chrtsten zeer vrollJk en uíter-
mate verheugd en met een bltjmoedig lwrt jubelde híj; 'Híj heeft
mij vrede gegaten door Zíjn líjden en ha lann door zíjn dood."

Bij het kmis begint de 'weg', niet bij de stad verderf. Ook niet bij ha
poortje. Dat blijkt uit het verhaal, zie laatste bladzijde van de Chris-
tenreis. Daar vragen de hernelbodeÍr aan Christen naar de rol, zija
kleed en zegel welke hij 'aan het begin nan zijn tocht' bad ontvan-
gen. (namelijk bij het krui$.

Reformrtie

l6

Geen onbewuste levendmaking

Wel onbevnrste levendmaking

t7

Leer der Nadere Reformatie

onder andere
J.ldaccovius, A. Comrie, G.H. Kersten en volgetngen

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

Ds. W. Verhoeks
In zijn verklaring van de Heidelbergsche Catechismus, Zondag 7, Pa-
gína94, sclnijft Ds. W. Verhoeks, 'Er is een wonder gebeurd, maar
dat weet zo'n mens nia. Er is een wonder van levendmahing ge-

beurd.'

Nadere Reformatie



Leer der Reformatie
Zekerheid

Theodorus van der Groe
'Die waarliik geloofd, ts gerechnaardígd en verzeherd tn zijn ge-
moed.'

Kohlbrugge
Deze schrijft in zijn boelq De Taal lftnaáns, Pagina 60; (De ware
gelovige) Het is een volk dat zich gedraagt als 's Konings trouwe
onderdanen en er is er geen één bij of men ziet een lichtende ster op
zijn borst. In de heetste oven lan men hen niet verbrsnden. In het
díepste water kan men hen niet verdrinlcen, ÁI begraaf men hen en
al werpt men de nvaarste steen op hun graf,, ztj moeten eruít en zIJn
als buskrult, dat door een vonk aangestoken, des te gawldíga los-
barst. En verder op Pagina 7Q;Yraag: Maar gaat uve wíek of lamp
nooiÍ uÍr?Antwoord'. Deze wiek hoadt de gloed en deze pit de vlam,
zo vast, als de dood zijn buit en als het graf, hen die erin liggen. Ja
zelfs, als er vele trateren, ja gehele rivieren over hen heengaa4 zo
gloeit de gloed des te stqker en vlamt de vlam des tc lacndiga.
ln de Eenvoudige Heidelberger; Zeherheld vloeit voort uít de vetge-
víng der zonden.

Z*ker, Zckerheid en Venekerdheid.
Deze dric woorden hebben één en dezelftle baekenis en wordelr door
God geschonken als een mens door genade begiftigd wordt met het
geloof. Inecns en voor tttijd.

Gods \iloord
Het geloof (dus niet alleen het geloof van Paulus), maar HET getoof
is een vaste grond der dingen enz.....

Reformatie

18

Zekerheid wel noodzakelijk voor een waar geloof

Zekerheid niet strikt noodzakelijk voor een waar geloof

t9

Leer van Rome

Zekerheid

Zekerheid niet strikt noodzekelijk
Rome leerde er is geen zekerheid" zoals ook in vorige brief reeds om-
schreven.

Rome
Zekerheid niet noodzakelijk voor een waar geloof

Leer der Nadere Reformatie
Zckerheid

Zelcerheid niet strikt noodzalalijk
Volge,ns de leer der Nadere Reformatie is zekerheid niet strikt nood-
zakelijk. Men kan ook zonder zekerheid zalig worden. Het is meest
nn'ijfel (in wezen een Roomse gedachte) Ee,n on ander hebben we in
de vorige briefook reeds venroord.

Er wor& in deze tijd gezegd: Waar vindt je die zekerheid nog?

Gods Woord zegt daar echter op;
Zal dE Zoon des monsen nog geloofvinden op de aarde?

Nadere Reformatie



Leer der Reformatie

SAMENVATTING

Er is een voorbereidend werk tot de wedergeboorte.

De mens is bij de overhriging niet wederom geboren.

Er is een algemene en een waaraclrtige overtuiging.

(Bíj bovengenoemde stellingen kan een mens zich nlet bedriegen)

Het zaligmakend geloof rvordt bij de overhriging niet geschonken

Een overtuigde zondaar, wÍnneer wederom geborcn? Dan is noodza-
kelijk:

Het geschonken zaligmekend geloof ([Iet geloof is een gave Gods),
Kennis van Christus (Ik ken de mijnen en wordt van de mijnen ge-

kend), Vergeving der zonden C[Ua[fnij, wie,ns zonden zijn ver-
geven)

20
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Leer der Nadere Reformatie

SAMENVATTING

Er is geen voorbereidend werk tot de wedergeboorte.

De mens is bij de overtuiging wel wederom geboren.

Er is in feite alleen een waarachtige overtuiging.

(Bij bovengenoemde stellingen kan een mens zich wel bedriegen)

Het zaligmakend geloof wordt bij de overtuiging wel geschonken

Een overtuigde zondaar, wanneer wederomgebgren?

Het zaligmakend geloof is el geschonken
Krn men el zijn zonder lannis vrn Christus
Kan men al zijn zonder vergeving der zonden

Gods Woord (cn de Reformatie)
In tegenstelling tot laatstgenoemde stellingen zegt Gods Woord echter

eenvoudig maar duidelijk in t Johannes 5:12; 'Díe de Zoon heeft, die
heeft het leven, maar die de Zone Gods niet heeft, die heeft

leven niet.'

Dus het eeuwige leven (levendmaking) vangt pss aan bij Christus.



Wat zegt Gods \Moord

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

'De leer van de Reformatie brengt ons terug naar Gods Woord' aJ-
dus een uitspraak van een leraar.

ïVat zegt Gods Woord over de voorafgaande overhriging?

Ilaxost,ncnn 2 vr,Rs 37 nx 38
37 * En als zij [aÍr] hoorden werdeir zij Taver-

slagen in het hart,....

Kavrrgrevwc
74 Gr. werden doorstoken of doorprikkeld ; nane-
lijk door het leedwezen hunner zonden aan HeÍn,
(Chrishrs) begaan.

...en zeiden tot Petrus ën de overigo apostelen: v

Wat zullen wij 75doeq 
mannen broeders ?

38 En Petrus zeide tot hen: 
?6BekecÍt 

u,......

KANTTEKENINo
76 Namelijk van ongeloof en ander zonden

Dus volgens Gods IVoord
Overtuiging ) werden zij ?averslagor 

in het hart
> T6Bekeert u,......
> 76 Namelijk van ongeloof

DUS NOG NIET WEDEROM GEBOREN lII

22
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Wat zegt Gods Woord

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

Verder zegt God Woord;

[Iexott txcnr 2 wns 38 (vervolg)

...en een iegelijk van u wordo ggloopt ??in 
de naam

van Jezqs Christus Tttot vgrgwing der zgqden: en
gU zult 7ed" gaue des Heiligen Geestes ontvangen.

Wat zegt Romeinen over de doop

Rolrr,urrN 6 vERs 3
3 Of wet gij niet " dat zoovelen als wij ?in 

Christus

JeAus sedoopt pijn. wij tin Ziinen dood gedoopt
zijn ?

KANTTEKENINO
8 is. door de dooo ver,zekerd worden dat wij gemeen-
schao hebben aan Ziinen dood. waardooJ niet alleen
onze zonden voor God vqrzocnd ziin. maar ook de Hei-
lige Geest is venvorve4 door wiens werking de verdor-

Pselu 32
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven.
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Leer der Reformatie
onder andere

Th. van der Groe, S. Rutherford, J. OuËn, T. Boston

Overtuiging - Geloof - Bekering - WedergebooÍe

Heilsorde
Doodstaat
Geestelijke doodstaat van de zondaar

Algemene Overtuigingen
waaronder diverse werkingen van Gods Geest zoals

schuld bekennen" wenen, godsgemis, verlorenheid,
bernoedigingen, wat genoernd rvordt; voorbereidend werk.

Rechtveerdigmeking
Keeqpunt (in punt des tijds) waarachtige en bijzondere
overtuigingen
Begiftiging met het geloo{, bewuste afmijding van e€rste

Adam, inlijving in de tweede AdaÍn. Verzoend God en
Vader. @r is trap en maat in b* geloof.)
3 stukken In de Troost, Ware Ellendekennis, Ontrangen van
Verlossing, Beoefenen rian Dankbaerheid

- Opwassen in Genade en Kennis van Christus

Ëoto
I

!
É0Éo

'

Zie ook wat Paulus zegt:

- Ik ellendig mens
- Wie zal mij verlossen
- Ik dank God door Jears Christus

> Ellende
> Verlossing
> Dankbaarheid

Paulus zegt dit in de stand van zijn lerren, niet over ziju staat.
Paulus rvas reeds verlosl in Christus.
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Leer der Nadere Reformatie

onder andere
J.Maccovius, A. Cornrie, G.H. Kersten en volgelingen

Overtuiging - Geloof - Bekering - Wedergeboorte

Heilsweg
Doodstaat
Geestelijke doodstaat van de zondaar

Keerpunt, Levendmakin g
Het geloof, Wedergeboren, Levendmaking,
Onbewuste overgang en rnlijving in de Borg en Middelaar

Overtuiging
Overtuiging der zonde, Begin der bekering, Heiliging,
Hongeren en Dorsten, Leven op Belofte

Ontsluiting in den Weg
Ontsluiting in de weg, Enig zicht op de Borg, Bedekte

schuld, Tocvallend recht.

Openbering van de Borg
Openbaring van de Borg (zover komt niet iedereen)

Rechtvaerdiging
Rechwaardiging in de Vierschaar, Vergeven Schuld

7 Verzegeling
- Verzegeling kindschap terug in het Vaderhart
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Verhouding Zondag 7 -23

Met betrekking tot de verhouding van Zondag 7 ten opzichte van
Zondag 23 laten we graag onderstaande predikant aan het woord

Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen
Deze leraar schreef in zijn boek; De lofzang in stilheid tot u, Pagina
158: /n Zondag 7 vindt u het wezeLvan het zaligmakend rechtvaar-
digmakend geloof en in Zondag 23 de uttHartng en de functtone-
ring in de harten der uitverkorenen. Hoe dit geloof hter wezenlijk

functíoneert, werkt en beleefdwordt in de honen der uitverkorenen

Besluit

Zo hebben we getracht uw vÍag€n te beantwoorden vanuit Gods
riloord en de geschriften. We hebben het zo beknopt mogelijk gehou-
den.

Wij beseffen dat er heel wat gezegd wordt in het geschrwene. Echter
wij hebben bewust Gods Woord en de diverse ge,lroenrde schrijvers
laten sprekerq zowel van de leer der Reformatie als die,rran,{e,Nadere
Reformatie. Onderzoek blijft echter voor oen ieder zeker noodzake-
lijk, teneinde zaken te onderschrijven dan wel te belcritiseren. Het
gaat immers om zeer fundamentele zaken.

Ik sta open voor reacties, in het besef dat ook wij jarenlang de leer
der Nadere Reformatie hebben onderschreven. \{el is het zo dat er bij
ons reeds geruime tijd wagen leefden en steeds sterker naaÍ voren
kwamen. Vragen die ik met name in de aloude leer der Reformatie,
helder en klaar, beantwoordt vond.

Evenals de vorige brief, willen we ook deze brief mede richten aan
onder andere wouw, kinderen. Ook bij hen en ook anderen lwen nog
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steeds wagen. Uiteraard zonder uw adresseriqg.

Wrj zijn blij met de belangstelling voor dit onderwerp. Immers, het
heeft ons veel gekost. Maar we kondeu echt niet anders. Innerlijk
schreeuwt het wel eens. Die verdeeldheid het onbegrip, de venruar-
ring. Ook wij zijn maar mens.

Onze vorige brief heeft, zoals uit de reacties op te merken was, zijn
weg gevonden tot ver buiten onze gemeente. Evenals deze brief zal
het diverse reacties opÍoep€n. Met name reacties aangaande de kern
van dit geschreveno zijn welkom. Reacties over zaken, buitenom de
kern van de zaak, zouden de aandacht immers af kunnen leiden zoals
ons wel gebleken is.

Met hartelijke gÍoet,

Noot
We lezen geregeld in verschillende kerkbladen over de Reformatie en
leraars zoals Luther, Calrrijn, Van der Groe, Ursinus, Bostorl Oweq
Rutherford, etc. terwijl mon (wellicht onbewust) toch niet volledig
achtcr dc lesr staat van genoemde leraars.
Laat men toch goed beseffen dat men, w:umeer men dit schrijven
weerspreekt, men in wezen de leer der Reformatie t'eerspreekt. Het is
dan bet€r, dat men zich nimmermecr beroept op leraren ats Luther,
C"lttjÍ\ Ursinus, Boston, Van der Groe, etc.


