
CATECHISMUS OF ONDERRICHT VOOR DE ONWETENDEN, 

ENE ZALF, OM HET GROTE GEBREK AAN KENNIS TE GENEZEN (DAT

ZO ALGEMEEN IS ONDER JONG EN OUD), 

EN HUN VOORGESTELD IN ENE EENVOUDIGE EN VERSTAANBARE

SAMENSPRAAK,

DIE ZELFS DE MINST ONTWIKKELDE BEGRIJPEN KAN. 

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, Hosea 4:6.

Aan de gemeente van Christus, in en om Bedford, die in het geloof en de gemeenschap des

evangelies wandelt, wenst uw liefhebbende broeder en metgezel in het koninkrijk en de

lijdzaamheid van Jezus Christus, genade en barmhartigheid door onzen heiland. Amen. 

Heiligen en Beminden! 

Hoewel ik dit kleine geschrift voor algemeen gebruik bestemd heb, kan ik toch niet anders dan

het u allereerst opdragen, wijl ik jegens u in bijzonder opzicht een schuldenaar ben, aangezien

de Heere mij met bijzondere banden aan u verbonden heeft. Naar het lichaam maar niet naar

mijne genegenheid van u verwijderd zijnde, acht ik echter niet, dat gij zo onbekend zijt met den

inhoud dezer bladzijden, maar ik wenste ze u in herinnering te brengen en u een boekske in de

handen te geven, waarmee gij wellicht uwe wereldsgezinde betrekkingen of vrienden, zo God

wil, enen dienst zoudt kunnen doen, tot hun opwekking en bekering, neem het derhalve aan als

een bewijs mijner Christelijke belangstelling. 

In de tweede plaats bied ik het allen onbekeerden aan, jong en oud, die te eniger tijd onder

mijne prediking verkeerd hebben, en toch in hun zouden gebleven zijn, en smeek hen, deze

regelen aan te nemen, evenzeer als een teken mijner liefde voor hun onsterfelijke zielen, ja, ik

bid hen, indien zij wensen in het geduchte oordeel rekenschap te kunnen geven, mijne woorden

te lezen, te overdenken en als een heilzaam geneesmiddel te ontvangen. De God aller

zegeningen zegene ook dit geschrift aan het hart van menige zondaar, opdat hij door het geloof

in Jezus Christus moge behouden worden. Amen. 

De Uwe, om U door mijne bediening, zoveel ik kan, tot Uwe opbouwing en vertroosting nuttig

te zijn.



ONDERRICHT VOOR DE ONWETENDEN 

Vraag. Hoe vele Goden zijn er? Antwoord. Voor de Christenen is er slechts één God, de

Vader, uit welken alle dingen zijn, en wij tot Hem, 1 Corinthiërs 8:6. 

Vraag. Waarom is de God der Christenen niet tevens de God van hen, die gene Christenen

zijn?

Antwoord. Hij is de Maker en Behouder ook van dezen, maar zij hebben Hem niet tot hunnen

God verkozen, Handelingen 17:24, Psalm 36:7, Richteren 10:14. 

Vraag. Zijn er dan nog andere Goden behalve die der Christenen? 

Antwoord. Er is geen andere ware God dan Hij, anderen evenwel, omdat zij de genade van

Christus derven, kiezen niet Hem, maar andere goden, die aan hun lusten en begeerlijkheden

beantwoorden, Johannes 8:44.

Vraag. Welke goden zijn het, die aan de lusten en begeerlijkheden der goddelozen

beantwoorden?

Antwoord. De duivel, de god dezer wereld, de buik, de god der gulzigaards, dronkaards en

vraten, ijdele vermaken en losbandigheid, vaak de goden der jeugd, Job 8:4, 2 Corinthiërs 4:4,

Filippenzen 3:19, Ezechiël 32:6, 1 Corinthiërs 10:7, 2 Timotheus 2:22, 1 Johannes 5:21.

Vraag. Wie is een Christen? 

Antwoord. Hij die wederom geboren, die een nieuw schepsel is, die aan Jezus’ voeten zit om

Zijn Woord te horen, wiens hart door het geloof, hetwelk in Christus is, gereinigd en geheiligd

is geworden, Johannes 3:3, 5, 7, Handelingen 11:24, 15:9, 26:18, 2 Corinthiërs 5:17. 

Vraag. Hoe onderscheidt gij den God der Christenen van andere goden? 

Antwoord. God is een Geest, Johannes 4:24. 

Vraag. Is er geen andere geest dan de waarachtige God? 

Antwoord. Ja, er zijn vele geesten, 1 Johannes 4:1. 

Vraag. Welke geesten zijn dat?

Antwoord. De goede engelen zijn geesten, de boze engelen zijn geesten, en de zielen der

mensen zijn geesten, Hebreeën 1:7, 14, 1 Koningen 22:21, 22, Openbaring 16:13, 14,

Handelingen 7:59, Hebreeën 12:23. 

Vraag. Hoe is dan de waarachtige God van andere geesten onderscheiden? 

Antwoord. Geen geest is eeuwig behalve Hij, geen geest is almachtig, behalve Hij, geen geest

is onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk dan Hij, Hij is het barmhartigste, rechtvaardigste en

heiligste Wezen, Deuteronomium 33:27, Genesis 17:1, Psalm 145:3, Micha 7:18, Job 34:17, 1

Samuel 2:2 . 

Vraag. Kan deze God, die een Geest is, gekend worden? 

Antwoord. Ja, en wel uit de werken Zijner schepping, uit Zijne voorzienigheid, uit de oordelen

die Hij uitvoert, en uit Zijn Woord. 

Vraag. Verstaat gij Hem uit de werken Zijner schepping? 

Antwoord. ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigd Zijner handen werk’,

Psalm 19:2. ‘Want Zijne onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de

schepselen verstaan en doorzien, beide Zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid’, Romeinen

1:20.

Vraag. Maken Hem ook de werken Zijner Voorzienigheid bekend? 

Antwoord. Zij moeten zulks noodzakelijk, wijl door Zijne voorzienigheid de ganse schepping

in zulk een harmonie gehouden wordt, en dat ondanks zonde en duivel, ook valt geen schepsel,

van den engel tot het musje, op de aarde zonder den wil onzes hemelsen Vaders, Mattheus

10:29.



Vraag. Verkondigen Hem Zijne oordelen? 

Antwoord. ‘De Heere is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan, de goddeloze is verstrikt in

het werk zijner handen’, Psalm 9:17. 

Vraag. Wordt hij bekend door Zijn Woord? 

Antwoord. Ja, zeer duidelijk, want daarin openbaart Hij ons Zijne eigenschappen, Zijne wetten,

Zijne beloften en de wijze, waarop Hij door ons gediend wil worden. 

Vraag. Waarvan heeft God de wereld gemaakt? 

Antwoord. ‘De dingen, die men ziet, zijn niet geworden uit dingen, die gezien worden’,

Hebreeën 11:3. 

Vraag. In hoeveel tijd heeft God de wereld geschapen? 

Antwoord. ‘In zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat

daarin is’, Exodus 20:11. ‘Hij heeft gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij

gemaakt had’, Genesis 2:2. 

Vraag. Waarvan heeft God den mens gemaakt? 

Antwoord. ‘En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijne

neusgaten geblazen den adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel’, Genesis 2:7.

Vraag. Waarom zegt de Schrift, dat God hem den adem des levens in zijne neusgaten blies, is

dan de ziel des mensen van dezelfde natuur als de Godheid? 

Antwoord. Er wordt niet bedoeld, dat de ziel des mensen dezelfde natuur heeft als de Godheid,

maar dat zij niet gelijk staat met het lichaam, hetwelk stof is, Genesis 18:27. 

Vraag. Heeft dan de ziel niet dezelfde natuur als de Godheid? 

Antwoord. Neen, want God kan niet zondigen, maar de ziel wel, God kan niet in de hel

geworpen worden, maar de zielen der onboetvaardigen zullen dat lot ondergaan, Ezechiël

18:14, Mattheus 10:28. 

Vraag. Hoe heeft God den mens gemaakt, toen Hij hem eerst schiep? 

Antwoord. ‘God heeft den mens recht gemaakt’, Prediker 7:29. ‘En God schiep den mens naar

Zijn beeld’, Genesis 1:27.

Vraag. Heeft God, toen Hij den mens schiep, hem zonder gebod gelaten? 

Antwoord. Neen, Hij heeft hem de natuurlijke wet in zijn gemoed, en bovendien een bepaald

verbod gegeven, maar de mens heeft beide gebroken, Genesis 3:3-6. 

Vraag. Wat was het verdiende loon voor die overtreding? 

Antwoord. De geestelijke dood ten dage, toen hij gegeten had, de lichamelijke dood

naderhand, en de eeuwige dood ten laatste van alles, Genesis 2:17, 3:19, Mattheus 25:46. 

Vraag. Wat betekent het, geestelijk dood te zijn? 

Antwoord. Van God vervreemd, en zonder Hem in de wereld te zijn, door de onwetendheid,

die in den mens is, en door de macht zijner zonden, Efeziërs 4:18, 19. 

Vraag. Waarin openbaart zich deze vervreemding van God? 

Antwoord. Daarin, dat de mens zijne zonden liefheeft, traag is om tot God te komen, ijdele

uitvluchten opzoekt om zijn kwaad te bedekken, en onwetend is omtrent de uitnemende

verborgenheden van het gezegend Evangelie, Efeziërs 2:2, 3, 11, 12, 4:18, 19, Romeinen 1:28.

Vraag. Wat is de lichamelijke dood? 

Antwoord. De scheiding van lichaam en geest, wanneer het lichaam terugkeert tot stof, waaruit

het genomen is, en de geest tot God, die hem gegeven heeft, Genesis 3:19, Prediker 12:7.

Vraag. Wat is de eeuwige dood? 

Antwoord. Dat lichaam en ziel voor eeuwig van God gescheiden, en in het helse vuur

geworpen worden, Lukas 13:27, Markus 9:43. 



Vraag. Vaart de mens naar lichaam en ziel ter helle, zodra hij gestorven is? 

Antwoord. Het lichaam blijft in het graf, totdat het laatste bazuingeschal weerklinkt, maar de

ziel, indien de mens namelijk in zijne ongerechtigheid sterft, wordt terstond van voor Gods

aangezicht in de hel geworpen, als in een gevangenis, waar zij blijft tot op den oordeelsdag, 1

Corinthiërs 15:52, Jesaja 24:22, Lukas 12:20. 

Vraag. Komen wij even rein in de wereld als onze eerste ouders? 

Antwoord. Neen, zij werden zonder zonden geschapen door den almachtigen God, maar wij

aanschouwen het eerste levenslicht, besmet door de zonde onzer ouders. 

Vraag. Waaruit blijkt het, dat wij zondig ter wereld komen? 

Antwoord. Wij zijn de vrucht van onreinen, reeds in zonden ontvangen, en van nature kinderen

des toorns, Job 14:4, Psalm 51:7, Efeziërs 2:3. 

Vraag. Kunt gij dit nader bewijzen? 

Antwoord. Ja, de Schrift zegt, dat door enen mens de zonde, de dood, het oordeel en de

verdoemenis over alle mensen gekomen is, Romeinen 5:12-19.

Vraag. Komen wij dan als zondaars in de wereld? 

Antwoord. Ja, wij zijn overtreders van den buik af, wij dolen als leugensprekers, Jesaja 48:8,

Psalm 58:4. 

Vraag. Maar gelijk wij in Adam gevallen zijn, waarom staan wij niet alzo in hem door het

geloof op? Want hij had geen zaad, totdat hij de belofte had ontvangen. 

Antwoord. Hij viel en in hem zijn ganse geslacht, maar de beloftenis nam hij voor zich

persoonlijk aan. Adams geloof kon de wereld niet redden, hoewel zijne zonde dezelve verdierf.

Vraag. Maar beweren sommigen niet, dat wij zondaars zijn uit navolging? 

Antwoord. Ja, wijl dezulken zich zelven bedriegen. Maar Gods Woord getuigt, dat wij van

nature, dat is: door ontvangenis en geboorte, kinderen des toorns zijn. 

Vraag. Kunt gij dit nog verder aantonen? 

Antwoord. Ja, ten dage, toen wij geboren werden, waren wij verontreinigd in ons eigen bloed

en walgelijk in Gods ogen. Ook werden de kinderen onder het oude verbond aan den Heere

toegewijd, en een offerande voor hen geofferd, wanneer zij een maand oud waren, dus nog

voordat zij uit navolging gezondigd hadden, Ezechiël 16:4 9, Numeri 18:14-16. 

Vraag. Kunt gij zulks ook niet uit de ervaring bewijzen? 

Antwoord. Het eerste, wat zich in kinderen openbaart, toont hun onwetendheid omtrent God,

hun ongehoorzaamheid jegens hun ouders, hunnen afkeer van een heilig leven, hun begeerten

bepalen zich gewoonlijk tot ijdelheid. Bovendien sterven ook kleine kinderen, en dat zou

onmogelijk zijn, indien God ze niet als zondaars rekende, want de bezoldiging der zonde is de

dood, Romeinen 6:23. 

Vraag. Wat is zonde? 

Antwoord. Zij is overtreding der wet, 1 Johannes 3:4.

Vraag. Overtreding van welke wet? 

Antwoord. Van de natuurlijke wet, en van de wet der tien geboden, die de Heilige Schrift ons

mededeelt, Romeinen 2:12-15, Exodus 20. 

Vraag. Wanneer zondigt iemand tegen de natuurlijke wet? 

Antwoord. Wanneer hij iets doet, dat zijn geweten als overtreding tegen God of mensen

veroordeelt, Romeinen 2:14, 15.

Vraag. Wanneer zondigt iemand tegen de wet der tien geboden? 

Antwoord. Wanneer hij iets doet, dat door die wet verboden is, al is hij ook onbekend met dat

verbod, Psalm 19:12. 



Vraag. Op hoe vele wijzen kan men tegen deze wet zondigen? 

Antwoord. Op drie wijzen: door zondige gedachten, door zondige woorden, en door zondige

daden, Romeinen 7:7, 2:6, Mattheus 5:28, 12:37. 

Vraag. Maar indien wij slechts tegen één der tien geboden zondigen? 

Antwoord. ‘Wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden

aan allen. Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult

niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder

der wet geworden’, Jacobus 2:10, 11. 

Vraag. Waar zal God de zondaars voor hun zonden straffen? 

Antwoord. Zowel in deze wereld als in de toekomende, Genesis 3:24, 4:10-12, Job 21:30. 

Vraag. Hoe wordt de mens in deze wereld voor zijne zonde gestraft? 

Antwoord. Op vele wijzen, b.v. met ziekte, verlies, kruis, teleurstelling, enz., soms geeft God

hem over aan de lusten zijns harten, aan de verblindheid zijns verstands of aan de hardheid zijns

gemoeds, zelfs slaat Hij hem wel eens met verblindheid, zodat hij de leugen gelooft en

verdoemd wordt, Leviticus 26:15, 16, Amos 4:7, 10, Romeinen 1:24, 28, Exodus .4:21, 9:12-

14, Zefanja 1:17, Romeinen 11:7, 8, 11 Thessalonicenzen 2:11, 12. 

Vraag. Hoe zullen de zondaars in de toekomende wereld gestraft worden? 

Antwoord. Daar sterft hun worm nimmer, noch wordt het vuur uitgeblust, Markus 9:44. 

Vraag. Waarheen gaan de zondaars om hun straf te ondergaan? 

Antwoord. ‘De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle God vergetende Heidenen’,

Psalm 9:18. 

Vraag. Wat is de hel? 

Antwoord. De hel is een vreselijke plaats en een ontzettende toestand, Lukas 13:28, 16:28,

Handelingen 1:25. 

Vraag. Waarom noemt gij het een plaats? 

Antwoord. Omdat in de hel alle verdoemden als in een gevangenis, met eeuwige banden onder

de duisternis bewaard worden, Lukas 12:5, 58, 16:26, Judas 1:6. 

v. Wat voor een plaats is de hel? 

Antwoord. Het is een duistere afgrond, een poel des vuurs. Mattheus 22:13, Openbaring 20:1,

15, Jesaja 30:33, Spreuken 27:20. 

Vraag. Wat meent gij daarmee, dat het een ontzettende toestand is? 

Antwoord. Ik meen daarmee, dat zij, die in de hel geworpen worden, op ontzettende wijze

gefolterd zullen worden, namelijk door den toorn en de grote verbolgenheid Gods, Romeinen

2:9, Hebreeën 10:26, 27.

Vraag. Hoe zullen zij aldaar gefolterd worden? 

Antwoord. Naar lichaam en ziel, want het helse vuur zal beide vreselijker kwellen dan wij ons

kunnen voorstellen, Mattheus 8:29, Lukas 16:24, Jacobus 5:3. 

Vraag. Hoe lang zullen zij in dien toestand verkeren? 

Antwoord. ‘Dezen zullen gaan in de eeuwige pijn’, Mattheus 25:46. ‘En de rook van hun

pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben gene rust dag en nacht’, Openbaring 14:11.

‘Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de

heerlijkheid Zijner sterkte’, 2 Thessalonicenzen 1:9. 



Vraag. Maar waarom ontvangen de goddelozen die straf niet in deze wereld, opdat wij het

mochten zien en geloven? 

Antwoord. Ontvingen de goddelozen in deze wereld de straf hunner ongerechtigheid, dan zou,

naar alle waarschijnlijkheid, de gehele orde, die God onder de mensen gesteld heeft,

omgekeerd worden. Want wie zou het kunnen verdragen, de vlammen der hel te zien, de

kreten der rampzaligen te horen, of misschien getuige te zijn van de tranen en weeklachten van

geliefde betrekkingen, ouders of kinderen? Daarom: gelijk Tofet buiten Jeruzalem lag, en de

galg buiten de stad opgericht wordt (noot: Vroeger in Engeland het gebruik, in latere tijden is

men begonnen, de doodstraf binnen de stad te voltrekken), zo heeft ook Christus gewild, dat

de verdoemden weggenomen zullen worden om hun straf te ondergaan: ‘Neemt hem weg (uit

deze wereld), en werpt hem uit in de buitenste duisternis (om daar zijne straf te ontvangen),

daar zal wening zijn en knersing der tanden, ‘ Mattheus 22:13. Bovendien wordt het geloof

niet gewerkt door een blik in de hel, noch door de aanschouwing van de folteringen der

verdoemden, maar door het horen van het Woord Gods, Romeinen 10:17. Want wie Mozes en

de Profeten niet gelooft, zou zich ook niet laten gezeggen, indien er iemand van de doden

opstond, of wanneer hij de vlammen der hel zag, Lukas 16:27-31. 

Vraag. Zijn er ook trappen van ellende in de hel? 

Antwoord. Ja, want God zal een iegelijk vergelden naar zijne werken. ‘Wee den goddeloze het

zal hem kwalijk gaan! want de vergelding zijner handen zal hem geschieden, ‘ Jesaja 3:11. 

Vraag. Wie zullen daar het strengst gestraft worden, volwassenen of kinderen? 

Antwoord. De helse straf wordt niemand toegemeten naar zijnen ouderdom, maar naar zijne

zonden, onverschillig of het kinderen of volwassenen zijn, geldt dus deze regel: hoe groter

zonde, te zwaarder straf, want ‘bij God is gene aanneming des persoons, ‘ Romeinen , 2:11

(noot: En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil Zijns Heeren, en zich niet bereid, noch

naar Zijnen wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden’, Lukas 12:57). 

Vraag. Hoe onderscheidt gij tussen kleine en grote zonden? 

Antwoord. Naar haren aard, en naar de omstandigheden, waaronder zij bedreven worden. 

Vraag. Wat bedoelt gij met ‘haren aard’? 

Antwoord. Wanneer zij in zich zelven groot zijn, 2 Kronieken 33:2, Ezechiël 16:42. 

Vraag. Welke zonden zijn de grootste? 

Antwoord. Overspel, hoererij, moord, diefstal, leugen, begeerlijkheid, toverij, verleiding,

ketterij, enz., 1 Corinthiërs 6:9, 10, Efeziërs 5:3-6, Colosssenzen 3:5, 6, Galaten 5:19-2l,

Openbaring 21:8. 

Vraag. Wat bedoelt gij met omstandigheden, waaronder de zonde bedreven wordt? 

Antwoord. Daarmee bedoel ik: licht, kennis, de prediking des Woords, Godzalige omgeving,

waarschuwing, vermaning, enz. 

Vraag. Brengen deze een verandering in de zonde? 

Antwoord. Zulke omstandigheden maken kleine zonden groot, ja groter dan grotere zonden,

die in onwetendheid gedaan zijn. 

Vraag. Hoe bewijst gij dat? 

Antwoord. Sodom en Gomorra waren in de meeste der bovengenoemde zonden vervallen, zij

heten zelfs: grote zondaars voor den Heere, zij leefden in zonden, die niet zonder schaamte

mogen genoemd worden, en toch zweert God, dat Israël erger gedaan heeft dan deze steden,

Ezechiël 16:48, en de Heere Jezus zegt: ‘Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom

verdraaglijker zijn zal in den dag des oordeels, dan ulieden, ‘ Mattheus 11:24, Lukas 10:12. 



Vraag. En was dat de reden, namelijk dat de zonde van Israël met verzwarender

omstandigheden gepleegd werd dan die van Sodom en Gomorra? 

Antwoord. Ja, dit zal n duidelijk blijken, wanneer gij de drie aangegeven hoofdstukken in hun

geheel leest. 

Vraag. Wanneer zondig ik tegen licht en kennis? 

Antwoord. Wanneer gij zondigt tegen de overtuiging van uw geweten, tegen een bewuste wet

Gods, tegen raadgeving en vermaning van vrienden, dan zondigt gij tegen licht en kennis,

Romeinen 1:32. 

Vraag. Wanneer zondig ik tegen de prediking des Woords? 

Antwoord. Wanneer gij weigert, Gods dienaren te horen, of ze horende, weigert hun

Evangelische leer te gehoorzamen, 2 Kronieken 36:16, Jeremia 25:4-7, 35:15. 

Vraag. Wanneer zondig ik nog meer tegen de prediking des Woords? 

Antwoord. wanneer gij Gods dienaren bespot, veracht of beschimpt, wanneer gij hen belastert

en liegende alle kwaad van hen spreekt, of kwade geruchten van hen gelooft, wanneer gij hen

vervolgt, of u heimelijk verheugt, indien zij vervolgd worden, 2 Kronieken 30:1, 10, Romeinen

3:8, Jeremia 20:10, 1 Thessalonicenzen 2:15, 16. 

Vraag. Hoe kan een Godzalige omgeving mijne zonde vergroten? 

Antwoord. Wanneer gij zondigt tegen haren raad, hare waarschuwingen en vermaningen om

het goede te doen, wanneer haar wandel u beschuldigt, en gij desniettemin in uwe zonde

volhardt. Zo zondigden Ismaël, Ezau, Eli’s zonen, Absalom en Judas, want die allen hadden

een goede omgeving, ontvingen goeden raad en zagen het leven der Godzaligen voor zich, en

wijl zij, ondanks dat alles, toch zondigden, werd hun oordeel des te groter. Ismaël werd

uitgeworpen, Genesis 21:10, Galaten 4:30, Ezau gehaat, Maleachi 1:3, Eli’s zonen stierven

plotseling, 1 Samuel 2:25, 34, 4:11, Absalom en Judas kwamen op een ellendige wijze om het

leven, 2 Samuel 18, Mattheus 27. 

Vraag. Worden zonden, op deze wijze verergerd, met een bijzonderen naam genoemd? 

Antwoord. Ja, zij heten opstand, en worden met de zonde der toverij vergeleken, 1 Samuel

15:23, zij heten zonden, willens gepleegd, Hebreeën 10:26, zij heten doornen en distels, en zij,

die ze bedrijven zijn ‘verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding’,

Hebreeën 6:7-8. 

Vraag. Zijn er nog andere dingen, die kleine zonden groot kunnen maken? 

Antwoord. Ja, b.v. wanneer gij zondigt tegen de oordelen Gods. Om iets te noemen, gij ziet

Gods oordelen over iemand komen, en volhardt in dezelfde ongerechtigheid, waarvoor hij

getuchtigd wordt, evenzo, wanneer gij zondigt tegen het geduld, de lankmoedigheid en de

verdraagzaamheid Gods, worden kleine zonden groot, Daniël 5:21-24, Romeinen 2:4-5. 

Vraag. Heeft God ooit kleine kinderen gestraft, om zonde tegen hem bedreven? 

Antwoord. Ja, toen Hij de oude wereld door den zondvloed verdelgde, kwamen ook de kleine

kinderen om, zo stierven ook de kleine kinderen in Sodom, toen die stad met vuur verbrand

werd, toen een aantal kleine jongens uit Bethel den profeet Eliza nariepen, schoten twee beren

uit het woud en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen, 2 Koningen 2:23, 24. 

Vraag. Helaas! wat zullen wij, kinderkens, doen? 

Antwoord. Of in uwe zonden voortgaan, of aan uwen Schepper gedenken in de dagen uwer

jeugd, voordat de kwade dagen komen, Prediker 12:1.

Vraag. Waarom spot gij met ons, zeggende, dat wij in onze zonden moeten voortgaan? Was

het niet beter, zo gij voor ons badt, dat God ons mocht zalig maken? 

Antwoord. Ik spot niet met u, maar ik spreek als de wijze koning, en bovendien, ik bid voor u

en wens uwe zaligheid. 



Vraag. Wat zegt de wijze koning dan? 

Antwoord. Dit: ‘Verblijd u, o jongeling! in uwe jeugd, en laat uw hart zich vermaken in uwe

jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwing uwer ogen, maar

weet dat God, om al deze dingen, u zal doen komen in het gericht’, Spreuken 11:9. 

Vraag. Is dit niet een soort van spot? 

Antwoord. Ja, maar met vollen ernst verbonden, als wilde Salomo zeggen: Gaat voort,

zondaars! in uwe zonden, zo gij durft, leeft in ijdelheid, maar bedenkt, dat gij daarvan eenmaal

voor God rekenschap hebt af te leggen. 

Vraag. Is dat niet juist als wanneer mijn vader mij verlof geeft, ongehoorzaam te zijn, indien ik

wil, maar ben ik dan ongehoorzaam, zo slaat hij mij? 

Antwoord. Ja, of overeenkomstig deze woorden van Jozua: ‘Doch zo het kwaad is in uwe

ogen den Heere te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult, ‘ zondigt, maar weet, dat gij de

straf daarvoor dragen moet, Jozua 24:15.

Vraag. Is het niet het best voor mij, God te dienen? 

Antwoord. Ja, want zij, die den duivel dienen, zullen komen waar die is, en zij, die God en

Christus dienen, zullen komen waar Deze zijn, Johannes 12:26, Mattheus 25:41. 

Vraag. Maar wanneer is de beste tijd om te beginnen, God te dienen? 

Antwoord. Nu: ‘Gedenk NU aan uwen Schepper, ‘ NU heeft hij het Evangelie voor u, NU is

UW hart het tederst en het gemakkelijkst te breken. 

Vraag. Maar indien ik nog wat speel en mijne vermaken nog enigen tijd geniet, is het dan niet

nog tijds genoeg? 

Antwoord. Ik kan u zulks niet beloven, want er zijn ook kleine graven op het kerkhof, en

misschien duurt uw leven niet lang meer. En al leeft gij nog vele jaren, toch kan de tijd uwer

genade kort zijn, gelijk eens met Ismaël het geval was, lees ook Spreuken 1:24-26.

Vraag. Maar indien ik nog een weinig wacht, dan zal ik meer verstand hebben om God te

dienen, niet waar? 

Antwoord. Zo gij langer wacht, zult gij meer zonde hebben en misschien minder verstand,

want: hoe groter zondaar, hoe groter dwaas, Spreuken 1:22. 

Vraag. Als ik evenwel nu eens God, en dan weer de zonde dien, is dat niet voldoende? 

Antwoord. ‘Niemand kan twee heren dienen, ‘ gij kunt niet God dienen en uwe zonden,

Mattheus 6:24. ‘Mijn zoon, ‘ zegt God, ‘geef Mij uw hart, ‘ Spreuken 23:26. Lichaam en ziel

behoren Hem toe, en een dubbelhartig mens mene niet, dat Hij iets ontvangen zal van den

Heere, 1 Corinthiërs 6:20, Jacobus 1:7-8. 

Vraag. Zijn er vele kleine kinderen, even als ik die God dienen? 

Antwoord. Niet vele, maar toch zijn er: Samuel b.v. diende den Heere toen hij nog een kind

was, 1 Samuel 3:1. Josia was nog jong, toen hij den God van zijnen vader David begon te

zoeken, 2 Kronieken 34:3. En hoe vriendelijk ontving onze Heiland Jezus Christus de kinderen,

toen zij tot Hem kwamen, en toen zij Hem later begroetten met den uitroep: Hosanna den

Zone Davids! Lukas 18:16, Mattheus 21:15, 16. 

Vraag. Dan zal ik er weinig hebben, die met mij zo jong den Heere dienen, niet waar? 

Antwoord. ‘De poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die

dezelve vinden, ‘ Mattheus 7:14. Toch zult gij zulke makkers vinden. David noemde zich een

gezel van allen, die God vreesden, en van hen, die Zijne geboden onderhielden, Psalm 119:63.

Alle Godzaligen, al dragen zij ook grijze haren, zullen uwe makkers zijn, en gij zult een of meer

engelen Gods hebben, om u te bewaren en te beveiligen, ja om u te dienen, Mattheus 18:10. 



Vraag. Maar indien ik thans God begin te dienen, dan zal ik waarschijnlijk door andere

kinderen uitgelachen en gescholden worden, niet waar? 

Antwoord. Indien sommige kinderen zo slecht zijn, dat zij Gods dienaren en profeten

bespotten, geen wonder dan, zo zij ook u uitlachen en schelden, maar de hemel is veel meer

waard dan dat men alleen verdraagt, als anderen ons uitlachen en beschimpen, 2 Koningen

2:23, 24. 

Vraag. Maar hoe moet ik God dienen? ik weet niet, hoe ik dat zal doen. 

Antwoord. De ware dienaars Gods dienen Hem in geest en waarheid, Johannes 4:24,

Filippenzen 3:3. 

Vraag. Wat betekent dat, God te dienen in geest? 

Antwoord. Hem te dienen in Zijnen Geest en in uwen geest, dat is: Zijn Geest leert ons Hem te

dienen, en van harte met Zijnen wil eens te zijn, Romeinen 1:9, 6:17, Psalm 101:1-44. 

Vraag. Wat betekent het, God te dienen in waarheid?

Antwoord. In al onzen Godsdienst ons te houden aan hetgeen Zijn woord ons zegt, want zijn

Woord is de waarheid, en zulks te doen zonder geveinsdheid, in oprechtheid des harten,

Hebreeën 8:5, Johannes 17:17, Psalm 26:6. Ik kan het ook aldus zeggen: Dan dient gij God op

de rechte wijze, wanneer gij in hart en leven naar Zijn Woord wandelt. 

Vraag. Hoe kan ik Hem met mijn geest en hart dienen? 

Antwoord. Gij moet trachten, allereerst God te leren kennen. ‘En gij, mijn zoon Salomo!’ zegt

David, ‘ken den God uws vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel, ‘

1 Kronieken 28:9. Zie, eerst moet gij Hem kennen, en dan Hem dienen. 

Vraag. Is het gemakkelijk, een rechte kennis van God te verkrijgen? 

Antwoord. Gij moet om kennis bidden, en den Heere vragen om verstand. ‘Zo gij haar zoekt

als zilver, en naspeurt als verborgene schatten: dan zult gij de vreze des Heeren verstaan, en

zult de kennis van God vinden, Spreuken 2:4-5. 

Vraag. Hoe komt het, dat het zo moeilijk is, de rechte kennis van God te vinden? 

Antwoord. Door den hoogmoed en de onwetendheid, die in ons zijn, en ook door onze

verkeerde wegen, Psalm 10:4, Efeziërs 4:18, 19, Titus 1:16. 

Vraag. Maar zegt niet iedereen, dat hij God kent? 

Antwoord. Ja, maar die gewaande kennis verandert al naar ieders dwaalbegrippen, de een

meent, dat Hij zo, de ander, dat Hij anders is. 

Vraag. Wilt gij mij eens mededelen, in welk opzicht de meningen omtrent God uiteenlopen? 

Antwoord. Ja wel: sommigen houden Hem voor een soort van God zonder hart, die noch goed

noch kwaad doet, Zefanja 1:12. Anderen menen, dat Hij onwetend en blind is, die door de

wolken heen niet zien noch horen kan, Job 22:13. Nog anderen achten Hem een onaanzienlijk

God te zijn, die niet waard is, dat men Hem dient, omdat alles toch voor den wind gaat, en zij

geens dings gebrek lijden, Job 21:9-15. En weer anderen stenen zich Hem voor zo gelijk zij

zelven zijn, een God, die de zonde evenmin haat, en heiligheid even weinig bemint, als zij

zelven, Psalm 50:21. 

Vraag. Zijn er nog meer valse meningen omtrent God? 

Antwoord. Ik wil er u nog drie noemen: 

a. Enkelen geloven, dat God louter barmhartigheid en gene gerechtigheid kent, en dat zij

derhalve mogen doen wat zij verkiezen, Romeinen 3:8. 

a. Sommigen houden het er voor, dat Hij enkel gerechtigheid en gene genade bezit, en dat het

hun dus toch niet baten zou, al wilden zij zich ook bekeren, Jeremia 2:35. 

c. Anderen zien in Hem wel beide: barmhartigheid en gene gerechtigheid, maar menen, dat

Zijne gerechtigheid met hun goede werken voldaan is, en Zijne barmhartigheid hun zonden

bedekt, zodat zij ten slotte zich zelven verlossen, Job 40:9, in tegenspraak met Habakuk 1:13,

Jesaja 45:21. 



Vraag. Hoe kan ik dan weten, of ik de ware kennis van God bezit? 

Antwoord. Wanneer uwe kennis van Hem met de Heilige Schrift overeenstemt, dan is zij de

rechte.

Vraag. De Heilige Schrift? Zijn niet alle dwaalbegrippen omtrent God aan de Heilige Schrift

ontleend?

Antwoord. Geenszins, maar de mens geeft der Schrift de schuld van zijne valse denkbeelden,

terwijl ze toch inderdaad uit zijne onwetendheid voortvloeien, Efeziërs 4:18.

Vraag. Maar wanneer ik den Bijbel niet versta, moet ik dan zonder ware kennis van God

blijven?

Antwoord. Zijn Naam wordt in Zijn Woord geopenbaard: de Schriften getuigen van Hem,

Johannes 17:6-8, 5:39. Zij zijn in staat den mens Gods in alle dingen te volmaken, en hem wijs

te maken tot zaligheid, door het geloof in Jezus Christus, 2 Timotheus 3:15, 16. 

Vraag. Maar wat moet iemand, die de kennis van God niet bezit, doen om die kennis te

verkrijgen?

Antwoord. ‘Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot Mijne

wetenschap, ‘ zegt de Heere, Spreuken 22:17, 23:12opga in uwe harten, ‘ 2 Petrus 1:19, 20. 

Vraag. Hoe zal ik echter weten, of ik in de Schrift de ware kennis van God gevonden heb? 

Antwoord. Wanneer gij de rechte zelfkennis hebt opgedaan, Jesaja 6:5, Job 42:6. 

Vraag. Wat betekent dat, mij zelf te kennen? 

Antwoord. Dàn kent gij u zelf, wanneer gij in uw eigen ogen een trage, ellendige, verdorven

zondaar zijt, en zo gij inziet, dat gij niets kunt doen om uwe zonden voor God te verzoenen,

Job 42:6, Ezechiël 20:43, 44, Romeinen 7:24. 



BELIJDENIS VAN ZONDE. 

Vraag. Gij hebt mij aangetoond, dat, zo ik God recht wil dienen, ik Hem eerst moet kennen.

Zeg mij nu, hoe moet ik Hem dienen? 

Antwoord. Gij moet belijdenis voor Hem afleggen, Nehemia 9:1-3. 

Vraag. Wat moet ik belijden? 

Antwoord. Gij moet uwe overtredingen den Heere belijden, Psalm 32:5. 

Vraag. Hebben de Godzaligen van ouds ook zo gedaan? 

Antwoord. Ja. Nehemia beleed zijne zonden, Nehemia 1:6. David bekende zijne schuld, Psalm

32:5. Daniël bekende zijne zonden, Daniël 9:4. En ook zij, die in den Jordaan gedoopt werden,

deden belijdenis van hun zonden, Mattheus 3:6A. Welke zonden moet ik voor God belijden? 

Antwoord. Alle zonden, gene uitgenomen, Want: ‘Die zijne overtredingen bedekt, zal niet

voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen, ‘ Spreuken 28:13,

1 Johannes 1:9.

Vraag. Maar wanneer ik al mijne zonden niet weet, of ze mij niet meer herinner? 

Antwoord. Dan moet gij uw doen en laten toetsen aan Gods heilig woord, Klaagliederen 3:40,

Psalm 77:7. 

Vraag. Maar wanneer ik op deze wijze mijne zonden niet onderzoek? 

Antwoord. Indien gij het niet doet, zo zal God het doen, indien gij uwe zonden niet uitvindt en

ze Hem belijdt, dan zal Hij ze uitvinden en er u geducht voor straffen, Psalm 50:21, 22. 

Vraag. Waar moet ik beginnen met de belijdenis mijner zonden? 

Antwoord. Waar God begint, ze u aan te tonen. Let dus hierop: Wanneer God overtuiging van

zonde in uw hart werkt, begin gij dan die zonde te belijden. Zo begon David zijne

schuldbelijdenis, en zo ving Daniël aan, zijne zonden te bekennen, 2 Samuel 12:7-14, Daniël

9:3-9.

Vraag. Wat moet ik dan doen, wanneer God mij enige zonde heeft ontdekt, om die op de

rechte wijze te belijden? 

Antwoord. Gij moet die overtuiging volgen, totdat zij u den oorsprong van uwe zonde heeft

aangewezen, namelijk uw eigen hart, 1 Koningen 8:38, Psalm 55:6. 

Vraag. Is mijn hart dan de oorsprong en bron van al mijne zonden? 

Antwoord. Ja, want ‘van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten,

overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid,

een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen,

en ontreinigen den mens’, Markus 7:2l-28. 

Vraag. Wanneer iemand zulks inziet, wat denkt hij dan van zich zelf? 

Antwoord. Dan denkt hij niet alleen, maar is ook overtuigd, dat hij een onrein schepsel is, dat

zijn hart hem misleidt, dat hij zeer zondig en goddeloos is, want gij moet de zonde leren

kennen door de wet, die u het een gebiedt, terwijl uw hart tot iets anders geneigd is, Romeinen

7:7-10.

Vraag. Kan ik op die wijze mijn hart leren kennen? 

Antwoord. Ja, althans enigermate, vooral de vleselijke gezindheid uws harten: ‘Daarom dat het

bedenken des vlezes vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet,

want het kan ook niet’, Romeinen 8:7. 



Vraag. Kunt gij mij enige dingen opnoemen, waarin zich de verdorvenheid van het menselijk

hart openbaart? 

Antwoord. Ja, het hunkert heimelijk naar de zonde, hoewel Gods Woord ze veroordeelt, het

wil van gene bekering weten, het is traag in al wat goed is, het vergeet God en tracht de zonde

te verontschuldigen en te verbergen, het vertoont zich beter dan het is, het is verheugd,

wanneer het kan zondigen, zonder door de mensen gezien te worden, het verhardt zich tegen

Gods bedreigingen en oordelen, het is geneigd tot ongeloof, godloochening, enz. Spreuken

1:24-26, Jesaja 43:22, Maleachi 1:11, 13, Richteren 3:7, Jeremia 2:32, Psalm 106:21, Hosea

2:13, Spreuken 30:20, Jeremia 2:25, Romeinen 1:32, 2:5, Zefanja 1:11-13. 

Vraag. Is er nog iets anders nodig tot een rechte schuldbelijdenis? 

Antwoord. Ja, laat deze overtuiging in uw gemoed wonen, dat God veel meer ongerechtigheid

in u ziet dan gij zelf kunt ontdekken. ‘Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons

hart, en Hij kent alle dingen’, 1 Johannes 3:20. Bovendien stelt Hij onze heimelijke zonden in

het licht Zijns aanschijns, Psalm 90:8. 

Vraag. Is er nog iets anders, dat met een rechte belijdenis der zonde moet gepaard gaan? 

Antwoord. In al uwe belijdenis moet gij de omstandigheden, die uwe zonde verzwaard hebben,

niet verbergen. 

Vraag. Hoe moet ik dat doen? 

Antwoord. Door te overdenken, tegen hoeveel licht en kennis, tegen hoeveel geduld en

lankmoedigheid gij gezondigd hebt, alsook hoe vele waarschuwende en vermanende wenken

gij in den wind hebt geslagen, en hoe vaak gij uwe eigene beloften en voornemens hebt

gebroken, want dat alles maakt uwe schuld te groter, Ezra 9:10-15.

Vraag. Maar waartoe zal ik God mijne zonden belijden, aangezien Hij ze reeds weet? 

Antwoord. Schuldbelijdenis is om vele redenen noodwendig. 

Vraag. Wilt gij mij enige dier redenen noemen? 

Antwoord. Ja: een is, dat gij, door een oprechte en hartelijke belijdenis voor God Hem als uw

oppermachtigen Heere erkent, die recht heeft, u Zijne Wet op te leggen, Exodus 20. 

Vraag. Kunt gij mij een andere reden noemen?

Antwoord. Ja, door uwe schuldbelijdenis onderschrijft gij Zijne rechtvaardige oordelen, welke

tegen uwe zonden zijn uitgesproken, Psalm 51:5-6.

Vraag. Kunt gij mij nog een andere reden noemen? 

Antwoord. Door uwe schuldbelijdenis erkent gij, zelfs de geringste barmhartigheid van Gods

zijde niet te verdienen. 

Vraag. Zijn er nog meer redenen, waarom ik mijne zonden moet belijden? 

Antwoord. Daarin openbaart gij, of uw hart ze bemint of haat. Wie zijne zonden van harte

belijdt, is gelijk de man, die den dief of den verrader zijne deur uitbrengt, opdat hij gestraft

worde, maar wie zijne zonden niet belijdt, is den man gelijk, die den dief of den verrader, welke

de wetten zijns konings heeft overtreden, in zijn huis herbergt. 

Vraag. Noem mij nog een reden, waarom ik den Heere mijne schuld moet belijden? 

Antwoord. Wie zijne schuld belijdt, werpt zich aan de voeten der Goddelijke barmhartigheid,

werpt zijne eigene gerechtigheid geheel en al weg, erkent dat er gene andere wijze is om

rechtvaardig voor God te verschijnen, dan door bekleed te worden met de gerechtigheid van

een Ander, die zijne ziel verlossen kan, Psalm 51:3-5, 1 Johannes 1:9, Filippenzen 3:6-8. 



Vraag. In welke gemoedsstemming moet ik mijne zonden belijden? 

Antwoord. Doe het Van ganser harte, en zonder enige terughouding. Want in deze te veinzen

is onnut en verachtelijk, ten halve te belijden is dwaas en baat niet, gedachteloos te belijden is

Gode niet aangenaam. En zo gij met den mond belijdt, maar met het harte de zonde blijft

liefhebben, zo liegt gij tegen God en vergadert u Zijnen toorn als een schat. 

Vraag. Wat bedoelt gij met veinzen in mijne belijdenis? 

Antwoord. Wanneer gij iets belijdt, dat gij niet weet, of uwe zonden anders voorstelt dan zij

werkelijk is, of wanneer gij om vergeving vraagt, zonder ze van harte te begeren, dan is uwe

belijdenis geveinsd. 

Vraag. Wat is dat, ten halve belijden? 

Antwoord. Wanneer gij wel sommige, maar niet alle zonden bekent, of zo gij alle zonden

belijdt, ze toch tracht te vergoelijken, Spreuken 28:13, Job 31:33. Of ook, wanneer gij met

uwe zonden niet tot God, maar van de een zonde tot de andere gaat, Jacobus 3:12. ‘Zij keren

zich, maar niet tot den Allerhoogste’, Hosea 7:16. 

Vraag. Wat bedoelt gij daarmee: de zonde gedachteloos te belijden? 

Antwoord. Wanneer gij het uit gewoonte doet, of om een lastige vermaning te ontgaan, zonder

dat uw geweten schuld gevoelt, en zulks kan Gode niet aangenaam zijn. 

Vraag. Wat betekent het, met den mond te belijden, en met het hart de zonde te beminnen? 

Antwoord. Wanneer gij ze met den mond bekent, maar ze toch niet laat varen, Job 20:12, 13,

Jeremia 8:5, wanneer gij ‘liefkozingen maakt met uwen mond, maar uw hart de gierigheid na

wandelt’, Ezechiël 33:31. 

Vraag. Maar ik heb u gevraagd, in welk een gemoedsstemming ik schuldbelijdenis moet doen? 

Antwoord. Ik heb u aangetoond, hoe gij niet moet zijn. Nu wil ik u zeggen, welke gezindheid u

past, als gij belijdenis doet. Tracht bovenal te verstaan, welk kwaad er in de zonde is. 

Vraag. Welk kwaad is er dan in de zonde? 

Antwoord. Geen mens kan met zijnen mond uitspreken, wat het hart daarvan kan gevoelen,

maar dit wil ik u zeggen: Zij onteert God, Romeinen 2:23, zij verwekt Hem tot toorn, Efeziërs

5:5, 6, zij verdoemt de ziel, 2 Thessalonicenzen 2:12. 

Vraag. Wat zoudt gij mij voorts aanraden, bij mijne schuldbelijdenis in acht te nemen? 

Antwoord. Wanneer wij schuld belijden, dan past ons een gebroken hart en schaamte, Jeremia

50:4, Jesaja 22:12, Psalm 51:19, Jeremia 31:19. 

Vraag. Wat betaamt mij voorts bij mijne schuldbelijdenis? 

Antwoord. Grote afkeer van de zonde, met ongeveinsde zuchten en beden, ten bewijze, dat gij

zulks van harte doet, Job 42:6, Ezechiël .9:4, Jeremia 31:9. 

Vraag. Is dat alles? 

Antwoord. Neen, beef bij het Woord van God, beef bij elk oordeel, opdat het u niet overkome,

beef bij elke belofte, opdat gij ze niet veracht, want God zegt: ‘Maar op dezen zal Ik zien, op

den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft’, Jesaja 66:2, Hebreeën 5:1-2.

Vraag. Maar indien ik op deze wijze gene schuldbelijdenis kan doen? 

Antwoord. Klaag God dan de hardheid uws harten, luister naar de Godzaligste predikanten en

gemeenteleden, bedenk dat de hel u bedreigt, en dat de draad uws levens zo broos is. En weet,

dat God het als een groot kwaad aanziet, wanneer gij u over uwe zonden niet schaamt, Jesaja

63:17, Jeremia 6:15, 8:12. 

Vraag. Moet men God niet danken, wanneer men schuldbelijdenis doet? 

Antwoord. Ja gewis: dank Hem. dat Hij u uwe zonden heeft doen inzien, dat Hij u tijd gegeven

heeft om uwe zonden te belijden, want gij kondt u thans even goed in de hel bevinden, dank

Hem, dat Hij Zich zo zeer heeft neergebogen, om naar enen zondaar te willen luisteren, en dat

Hij beloofd heeft, Zich uwer ZEKER te zullen ontfermen, Jeremia 31:18-20. 



HET GELOOF IN CHRISTUS. 

Vraag. Ik ben blijde, dat gij mij in dit gedeelte van den Godsdienst hebt onderricht, zeg mij,

hoe moet men God verder dienen? 

Antwoord. Gij moet Zijn Woord geloven. 

Vraag. Is dat Godsdienst? 

Antwoord. Ja: ‘Maar dit beken ik, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der

vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is, ‘

Handelingen 24:14. 

Vraag. Waarom heet het geloof een deel van den Godsdienst? 

Antwoord. Omdat het zonder geloof onmogelijk is, God te behagen, Hebreeën 11:6. 

Vraag. Waarom is het onmogelijk, zonder geloof Gode te behagen? 

Antwoord. Omdat wie ‘tot God komt, geloven moet, dat Hij is, en een Beloner is dergenen,

die Hem zoeken.’ Bovendien, wie God dienen wil, moet noodzakelijk Zijn Woord geloven:

anders kan hij Hem niet dienen met dien eerbied en die vreze, welke hem betamen, maar doet

het op een bijgelovige of oneerbiedige wijze: ‘Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, ‘

Romeinen 14:23. 

Vraag. Maar geloven niet allen, gelijk gij gezegd hebt? 

Antwoord. ‘Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit den Geest geboren is

dat is Geest, ‘ Johannes 3:6. En wederom: ‘Niet de kinderen des vlezes, die zijn kinderen

Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend, ‘ Romeinen 9:8. 

Vraag. Wat bedoelt gij daarmee? 

Antwoord. Dat gij wederom moet geboren worden, voordat gij werkelijk geloven kunt,

Johannes 3:3-5. 

Vraag. Hoe bewijst gij dat? 

Antwoord. Omdat geloven een Christelijke daad is, en niemand kan een Christelijke daad doen,

dan die wederom geboren is. Ik versta namelijk onder geloof een zaligmakend geloof. 

Vraag. Kunt gij zulks bewijzen? 

Antwoord. Ja: zij, die in den Naam van Christus geloven, zijn degenen, die ‘niet uit den bloede,

noch uit den wil des vlezes, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn, ‘ Johannes

1:13.

Vraag. Wat is geloven? 

Antwoord. Het is die daad ener begenadigde ziel, waardoor zij in Christus Gods

barmhartigheid aanneemt, Handelingen 15:11. 

Vraag. Waarom noemt gij het de daad ener begenadigde ziel? 

Antwoord. Omdat zulk een ziel alleen ‘door de kracht des Heiligen Geestes’ daartoe gezind en

in staat is. 

Vraag. Indien zulk een arme zondaar als ik ben, van den toekomenden toorn begeert verlost te

worden, hoe moet ik dan geloven? 

Antwoord. De eerste vraag zou zijn, in wien gij moet geloven. 

Vraag. In wien moet ik dan geloven? 

Antwoord. In den Heere Jezus Christus, Handelingen 16:31.

Vraag. Wie is Jezus Christus, opdat ik in Hem moge geloven? 

Antwoord. Hij is de eniggeboren Zoon van God, Johannes 3:16. 

Vraag. Waarom moet ik in Hem geloven? 

Antwoord. Omdat Hij de Zaligmaker der wereld is, 2 Petrus 1:1, 1 Johannes 4:14. 



Vraag. Hoe is Hij de Zaligmaker der wereld? 

Antwoord. Door des Vaders beschikking en zending: ‘Want God heeft Zijnen Zoon niet

gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem

behouden zou worden, ‘ Johannes 3:17. 

Vraag. Hoe kwam Hij in de wereld? 

Antwoord. In menselijk vlees, en als mens heeft Hij de wet vervuld, is voor onze zonden

gestorven, heeft duivel en dood overwonnen en een eeuwige verzoening voor ons aangebracht,

Galaten 4:4, Romeinen 10:4, 8:3, Hebreeën .2:14, 15, 6:20. 

Vraag. Maar is er geen andere weg om zalig te worden, dan het geloof in Jezus Christus? 

Antwoord. ‘Er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is,

door welken wij moeten zalig worden, ‘ Handelingen 4:12, en daarom: ‘die niet zal geloofd

hebben, zal verdoemd worden, ‘ Markus 16:16, Johannes 3:18, 36. 

Vraag. Wat is het, in Jezus te geloven? 

Antwoord. Het is Hem aan te nemen met hetgeen Hij ons geeft, als een gave Gods aan den

zondaar, Johannes 1:12. 

Vraag. Wat is er in Jezus Christus, dat ons aanmoedigt om Hem aan te nemen? 

Antwoord. Een oneindige gerechtigheid om u te. rechtvaardigen, en de Geest zonder mate om

u te heiligen, Jesaja 45:24, 25, Daniël 9:24, Filippenzen 3:7-9, Johannes 3:34. 

Vraag. Wordt dat alles het mijne, wanneer ik Christus aanneem? 

Antwoord. Ja, indien Gij Hem aanneemt, gelijk God Hem u aanbiedt, Johannes 3:16. 

Vraag. Hoe biedt God Hem dan mij aan? 

Antwoord. Juist gelijk een rijk man vrijwillig aan een arme iets aanbiedt, en zo moet gij Hem

ook aannemen, Johannes 6:32-35. 

Vraag. Heeft Hij inderdaad voor de zonden betaald? En wil Hij inderdaad, dat ik aannemen zal

wat Hij gedaan heeft? 

Antwoord. Dat Hij voor uwe zonden betaald heeft, is duidelijk, wijl God u om Christus’ wil,

vergeeft. En dat Hij wil, dat gij zulks aanneemt, blijkt u daaruit, dat Hij Zich aan u aanbiedt en

gezworen heeft, u de grootste gave, namelijk het eeuwige leven, te zullen schenken, zo gij het

begeert, ja, Hij heeft u zelfs met de eeuwige verdoemenis bedreigd, indien gij op zo groot een

zaligheid geen acht neemt, Efeziërs 4:32, Romeinen 3:24, Mattheus 28:18-20, Handelingen

13:32-39, Hebreeën 6:17, 18, 2:3, Markus 16:16. 

Vraag. Maar hoe moet ik gestemd zijn, wanneer ik in Christus zal durven geloven? 

Antwoord. Kom in het levendig besef uwer zonden, gedachtig, dat gij daarom den vloek Gods

verdiend hebt, want zo wordt u bevolen te komen, Mattheus 21:28. 

Vraag. Is ooit iemand op die wijze tot Christus gekomen? 

Antwoord. Zo is David gekomen, Psalm 51:3-5, zo zijn Paulus en de stokbewaarder gekomen,

Handelingen 9:6, 16:30, en zo zijn Christus’ moordenaars gekomen, Handelingen 2:37. 

Vraag. Maar is het niet natuurlijker, dat wij eerst trachten beter te worden? 

Antwoord. ‘Die gezond zijn, hebben den Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

Christus is niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, ‘ Markus

2:17.

Vraag. Maar was het toch niet het beste, indien iemand zich eerst verbeteren kon? 

Antwoord. Dat is juist, alsof een zieke eerst gezond wil worden, voordat hij om een dokter

zendt, of een gewonde eerst zijne wond wenst genezen te zien, alvorens hij er een pleister op

legt.



Vraag. Maar wanneer een arm schepsel zijne verdorvenheid voor God inziet, dan is er geen

moed om tot Christus te gaan, wel? 

Antwoord. Neen, maar ten onrechte, want er staat geschreven: ‘Zegt den onbedachtzamen van

harte: Weest sterk, en vreest niet’, en: ‘op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van

geest, en die voor Mijn Woord beeft, ‘ Jesaja 35:4, 66:2.

Vraag. Wat bemoedigt ons echter om te komen! 

Antwoord. De verloren zoon kwam terug, en zijn vader ontving hem, viel hem om den hals en

kustte hem, Lukas 15. Zo heeft Hij ook de Colossenzen ontvangen, en zal Hij bijgevolg allen

ontvangen, die tot Hem gaan om zalig te worden, Colosssenzen 2:13. 

Vraag. Kunt gij nog meer ter bemoediging noemen? 

Antwoord. De Bijbel bevat zelfs verschillende beloften, dat zonden als scharlaken en als

karmozijn vergeven worden, ja dat godslasteraars genade kunnen vinden, Jesaja 1:18, Markus

3:28, Johannes 6:37, Lukas 23:42, 43, Handelingen 13:26. 

Vraag. Zullen allen, die geloven, zalig worden? 

Antwoord. Indien zij geloven naar de Schrift en indien de Schrift vervuld wordt in hun geloof,

Johannes 7:38, Jacobus 2:23. 

Vraag. Wat meent gij daarmee? 

Antwoord. Wanneer het geloof, dat iemand beweert te bezitten, bewezen. 

Vraag. Zijn er dan verschillende soorten van geloof? 

Antwoord. Er is een geloof, dat zo onwrikbaar is als een rots, en er is ook een tijdgeloof, dat

een poos duurt, en in den tijd der verzoeking verdwijnt, Lukas 8:13. 

Vraag. Is er nog een ander geloof? 

Antwoord. Ja, er is ook een geloof, dat evenveel leven bezit als een lijk, m.a.w.. een dood

geloof, Jacobus 2:26. 

Vraag. Kunt gij mij nog zulk een onvruchtbaar geloof noemen? 

Antwoord. Er is ook een geloof in ons zelven, dat niet in Gods genade is gegrond, Efeziërs

2:8.

Vraag. Zeg mij, of er nog een ander is? 

Antwoord. Een ander geloof bestaat ‘in wijsheid der mensen, ‘ maar niet ‘in de kracht Gods, ‘

1 Corinthiërs 2:5. 

Vraag. Is dat alles? 

Antwoord. Neen, er is ook een geloof, dat heilig schijnt, maar niets betekent, omdat het niet

het allerheiligst geloof is, Judas 1:20. 

Vraag. Helaas! indien er zo velerlei geloof is, dat niet tot de zaligheid leidt, hoe gemakkelijk

kan ik dan niet bedrogen uitkomen? 

Antwoord. Zulks is inderdaad gemakkelijk, en daarom waarschuwt de Heilige Geest ons zo

vaak: ‘Dwaalt niet, ‘ 1 Corinthiërs 6:10, ‘Dat u niemand verleide, ‘ Efeziërs 5:6, ‘Maar zo

iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zich zelven in zijn gemoed, ‘ Galaten

6:3.

Vraag. Maar is er geen middel, om het ware geloof van een vals te onderscheiden? 

Antwoord. Ja, namelijk de wijze, waarop het ontstaat en werkt. 

Vraag. Wat bedoelt gij met de wijze, waarop het ontstaat? 

Antwoord. Gij moet van deze een twee vragen maken, en wel: wat sluit het in zich, dat het

geloof komt? en: hoe komt het? 

Vraag. Welnu dan: wat sluit het in zich, dat het geloof komt? 

Antwoord. Dat sluit in zich, dat gij eens zonder geloof waart, dan, dat gij het niet op de rechte

plaats hebt gezocht, en eindelijk dat het op de een of andere wijze komen moet. 



Vraag. Dat ik eens geen geloof had, hebt gij reeds vroeger gezegd, maar moet ik dat zonder

bewijs aannemen? 

Antwoord. Ik wil u een paar bewijzen geven: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, ‘ Romeinen

10:17 ‘Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, ‘ Galaten 3:23.

Vraag. Hoe is het dan met den mens, voordat het geloof komt? 

Antwoord. Zonder geloof, of voordat het geloof komt, is het onmogelijk Gode te behagen, of

iemands handelingen goed of kwaad schijnen, alles is zonde. Het offer der goddelozen, en de

ploeging der goddelozen zijn zonde, Spreuken 21:4, 27. 

Vraag. Is dat geen ellendige toestand? 

Antwoord. Ja, maar dat is niet alles, ongeloof brengt den toorn Gods over den mens, omdat de

volbrenging der wet van hem geëist wordt, het voert hem van God af in de eeuwige

verdoemenis, wanneer de genade Gods dat niet verhoedt Galaten 3:23, Hebreeën 3:17-18,

Johannes 3:36. 

Vraag. Maar wanneer iemand dezen zijnen toestand ziet? 

Antwoord. Er zijn velen, die dezelve gewaar worden. 

Vraag. Hoe zijn zij daartoe gekomen? 

Antwoord. Door het horen van de prediking des Woords, Jozua 16:8-9. 

Vraag. En wat denken dezulken van zich zelven? 

Antwoord. Zij denken niet alleen, maar zij weten, dat de toestand, waarin zij zich bevinden, is

‘zonder Christus, gene hoop hebbende, en zonder God in de wereld’, Efeziërs 2:12. 

Vraag. Zijn degenen, die in een anderen toestand verkeren, niet gelukkig? 

Antwoord. Ja, wanneer zij namelijk door een geloof des harten uit hun ellendigen staat verlost

zijn, anders niet. 

Vraag. Hoe meent gij dat? 

Antwoord. Ik meen, wanneer zij uit dien staat verlost zijn door het Woord en den Geest van

God in het geloof van Christus ingeplant zijnde, Romeinen 11:17-19.

Vraag. Zijn zij niet gelukkig, die nimmer door een gezicht op hun ellendigen toestand gestoord

werden?

Antwoord. Zij zijn even gelukkig als de man, die in zijne kamer vast ligt te slapen, terwijl zijn

huis in brand staat. Kan iemand gelukkig zijn, die niet weet, dat hij zonder God, zonder

Christus, zonder hoop is? Kan iemand gelukkig zijn, die niet weet, dat hij aan zijn broze

levensdraad boven den gapenden afgrond der hel hangt? Want zodanig is toch hun toestand. 

Vraag. Kan iemand geen geloof ontvangen, voordat hij zich in zulk een ellendigen toestand

erkent?

Antwoord. Het is Gods gewone weg, den mens eerst van zijne ellende te overtuigen, voordat

Hij hem de rechtvaardigheid des geloofs openbaart, of het geloof in hem werkt, dat de

gerechtigheid van Christus aangrijpt, Johannes 16:9-11, Galaten 3:23-25. 

Vraag. Hoe oordeelt gij dan over hen, die nooit inzagen, dat zij door hun ongeloof onder de

zonde besloten zijn en onder den vloek Gods liggen? 

Antwoord. Ik zal hen niet oordelen, God bekere hen voordat zij sterven, maar voor het

tegenwoordige is hun toestand ellendig, omdat zij gevangen gehouden worden door de wet,

hun lusten, den duivel en hun ongeloof, daarom kunnen zij niet met hun hart geloven, dat God

hun genade bewijzen en hen uit hun banden verlossen wil. 



Vraag. Dan acht gij het voor een mens beter, zijnen verloren toestand in te zien, dan er

onbekend mede te blijven? A Duizendmaal beter, dezelve hier te zien, dan in het helse vuur,

want hij moet hier of daar zijne ogen openen, wordt hij hier ziende, dan heeft hij het gebed, de

prediking des woords, enz. om het geloof te werken. Bovendien heeft God beloften van genade

aan de verslagenen van harte geschonken, en Christus heeft gezegd, dat ‘Hij geenszins zal

uitwerpen wie tot Hem komt’, Johannes 6:37. 

Vraag. Ik ben overtuigd, dat ik eens zonder geloof was, en dat ik het niet zelf kan grijpen, zeg

mij dus, hoe komt het geloof? 

Antwoord. ‘Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’, Romeinen

10:17.

Vraag. Hoe is dat: uit het gehoor? 

Antwoord. God vermengt het geloof met het Woord, wanneer Hij een zondaar wil zalig

maken, Hebreeën 4:2, Handelingen 13:45. 

Vraag. En hoe hoort de mens het Woord, wanneer het geloof er mede gemengd is? 

Antwoord. Dan hoort hij het Woord ‘niet als des mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is)

als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft’, 1 Thessalonicenzen 2:13. 

Vraag. Zeg mij thans de wijze, op welke wijze het geloof komt? 

Antwoord. Het komt door hindernissen, het komt allengs. 

Vraag. Welke hindernissen staan het geloof in den weg? 

Antwoord. Bewustzijn van onwaardigheid, schuld des gewetens, de natuurlijke rede, ongeloof

en tegenwerpingen, die Satan in het hart des zondaars doet verrijzen, Lukas 5:8, Markus 9:24,

Jesaja 6:5, Romeinen 4:18-21. 

Vraag. Hoe komt het geloof allengs? 

Antwoord. Het is eerst gelijk een mostaardzaad, klein en zwak, Mattheus 17:20. 

Vraag. Kunt gij dat verder verklaren? 

Antwoord. Het geloof bestaat misschien eerst slechts in een gezicht, nl. waar rechtvaardigheid

en zaligheid te vinden zijn, dan gaat het een stap verder en zegt: misschien zijn die ook voor

mij te verkrijgen, vervolgens gaat het nog verder en neemt die gaven met een zekere gewisheid

aan, Hebreeën 11:13, Joël 2:13, 14, Zefanja 2:3, Psalm 30:7. 

Vraag. Maar komt het geloof alleenlijk uit het gehoor? 

Antwoord. Het wordt gewoonlijk gewerkt door het gepredikte Woord, en dan op verschillende

wijzen versterkt. Door het gebed, Lukas 17:5, Markus 9:24, door Christelijken omgang,

Romeinen 1:12, door lezen, Romeinen 16:25-26, door overdenking, 1 Timotheus 4:12-16,

door de herinnering aan vroegere ervaringen, Mattheus 16:8-9. 

Vraag. Wat leren ons al die dingen? 

Antwoord. Zij leren ons, dat de kinderen dezer wereld zeer onwetend zijn omtrent, en weinig

verlangen koesteren naar het geloof: zij horen niet, bidden niet, lezen niet, spreken noch

denken over de dingen Gods. 

Vraag. Maar gij zeidet zo even, dat het ware geloof van het valse te onderscheiden is door de

wijze, waarop het komt, en door de wijze waarop het werkt? 

Antwoord. Het geloof doet den mens zien, dat er in deze wereld gene rechtvaardigheid is,

waardoor hij zou kunnen behouden worden, Jesaja 64:6. 

Vraag. Hoe schenkt het der ziele dat licht? 

Antwoord. Door haar de wet, en hare eigene onbekwaamheid om die te vervullen, te doen

verstaan, Galaten 2:16. 



Vraag. En doet het de ziel altijd opmerken, waar rechtvaardigende gerechtigheid te vinden is? 

Antwoord. Ja, het geloof doet ons zien, dat die enig en alleen te vinden is in den Heere Jezus

Christus, door hetgeen Hij in het vlees geleden en gedaan heeft, Jesaja 45:24, 25, Filippenzen

3:3-9.

Vraag. Hoe vindt het geloof die gerechtigheid in Christus? 

Antwoord. Door het Woord, dat daarom het Woord des geloofs genoemd wordt, wijl het

geloof in het Woord vindt, dat er in Jezus Christus voldoende gerechtigheid is, Romeinen 10:6-

9.

Vraag. Wat werkt het voorts in de ziel? 

Antwoord. Het rekent Christus’ gerechtigheid den zondaar toe, en neemt die aan, Romeinen

3:21-22, 1 Corinthiërs 1:30, Galaten 2:20. 

Vraag. Wat is verder deszelfs uitwerking? 

Antwoord. De ziel wordt levend gemaakt, geestelijk en hemels gestemd. Want een waar geloof

maakt levend, reinigt en heiligt het hart, en hervormt den zondaar naar het beeld van Christus,

Colosssenzen 2:12-13, Handelingen 15:9, 26:18, 2 Corinthiërs 3:18. 

Vraag. Wat al meer? 

Antwoord. Het schenkt der ziele vrede met God door Jezus Christus, Romeinen 5:1. 

Vraag. Gewis is Christus zeer dierbaar voor degenen, die dit geloof in Hem bezitten? 

Antwoord. Ongetwijfeld: ‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar’, dierbaar in Zijnen persoon,

dierbaar in Zijn verzoeningswerk, dierbaar in Zijn Woord, 1 Petrus 2:7, 1:18-19, 2 Petrus 1:3-

4.

Vraag. Kunnen zij, die dat geloof hebben, dan dulden, dat die Christus tegengesproken wordt? 

Antwoord. Het is hun een doodsteek in hun beenderen, en een last, dien zij niet dragen kunnen,

Psalm 42:11, Zefanja 3:19. 

Vraag. Hindert het hen niet, zo Christus’ wegen en volk tegengestaan worden? 

Antwoord. Ja, en zij verkiezen liever met die verdrukten kwalijk gehandeld te worden, dan

voor enen tijd de genieting der zonde te hebben, Hebreeën 11:24, 25. 

Vraag. Bidden zij niet veel om Zijne wederkomst? 

Antwoord. Gewis, zij verlangen Hem te zien komen op de wolken, ‘hun wandel is in de

hemelen, waaruit zij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus’,

Filippenzen 3:20. 

Vraag. En leven zij in deze wereld, alsof Hij elk ogenblik verwacht kan worden? 

Antwoord. Ja, want Zijne komst zal heerlijk en vreselijk zijn, vol van barmhartigheid en

oordeel. ‘De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met

gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend zullen en vergaan, en de aarde en de

werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen

behoort gij te zijn, in heiligen wandel en Godzaligheid!’ 2 Petrus 3:10, 11. 



HET GEBED. 

Vraag. Het doet mij genoegen, dat gij mij hebt aangetoond, dat schuldbelijdenis en geloof in

Jezus Christus tot den Godsdienst behoren, zeg mij, behoort daartoe nog meer? 

Antwoord. O ja, verschillende zaken, ik wil er u nog twee noemen. 

Vraag. Welke zijn die? 

Antwoord. Gebed en zelfverloochening. 

Vraag. Is het gebed ook een deel van den Godsdienst? 

Antwoord. Ja, en wel een belangrijk deel. 

Vraag. Hoe bewijst gij dat? 

Antwoord. ‘Komt laat ons aanbidden en neder bukken, laat ons knielen voor den Heere, die

ons gemaakt heeft’, Psalm 95:6. 

Vraag. Wordt het ook door een andere plaats bewezen? 

Antwoord. Ja: ‘En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!’ Mattheus 15:25. 

Vraag. Wat is het gebed? 

Antwoord. Een oprechte, hartelijke uitstorting der ziel voor God in den Naam van Jezus

Christus, om Wiens wil God ons horen wil, Spreuken 15:8, Jeremia 31:18, 19, Psalm 42:3-6,

Johannes 14:13,14, 1 Johannes 5:14. 

Vraag. Bidt niet iedereen? 

Antwoord. Neen, ‘de goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet, al zijne

gedachten zijn, dat er geen God is’, Psalm 10:4. 

Vraag. Wat zal dan van hen worden, die niet bidden? 

Antwoord. Zij dienen God niet, en Hij zal hen verdoen. ‘Stort uwe grimmigheid’, zegt de

Profeet ‘uit over de Heidenen, die u niet kennen, en over de geslachten, die Uwen Naam niet

aanroepen’, Jeremia 10:25, Psalm 79:6. 

Vraag. Maar aangezien God weet wat wij behoeven, waarom geeft Hij ons zulks dan niet

zonder ons gebed? 

Antwoord. Zijn wijsheid en raad heeft het anders besteld. ‘Alzo zegt de Heere Heere:

Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe’, Ezechiël

36:37.

Vraag. Waarom wil God, dat wij bidden zullen? 

Antwoord. Omdat God door ons erkend wil hebben, dat Hij verre boven ons verheven is, en

opdat wij tot Hem zullen komen als behoeftigen, die iets Van Zijnen overvloed begeren. Zo

kwam ook Abraham tot Hem, Genesis 18:27, 30. 

Vraag. Is er nog een andere reden, waarom ik bidden moet? 

Antwoord. Ja, door het gebed erkent gij, dat hulp niet in uwe macht staat, 2 Kronieken 20:6,

12.

Vraag. Zijn er nog meer redenen? 

Antwoord. Door het gebed erkent gij, dat gij zonder Gods barmhartigheid en genade niet kunt

leven, Mattheus 14:30, Hebreeën 4:16. 

Vraag. Hoort God allen, die tot Hem bidden? 

Antwoord. Neen: ‘zij zagen uit (dat is: zij baden), maar er was geen verlosser, naar den Heere,

maar Hij antwoordde hun niet’, 2 Samuel 22:42. 

Vraag. Waarmee vergelijkt God de gebeden, die Hij niet verhoort? 

Antwoord. Die vergelijkt Hij bij het huilen van een hond, Hosea 7:14. 

Vraag. Wie zijn zij, wier gebeden niet verhoord worden? 

Antwoord. Degenen, die menen, dat zij om hun ijdel verhaal van woorden, of om hun lang

gebed verhoord zullen worden, Mattheus 6:7. 



Vraag. Zijn er nog anderen, wier gebeden niet verhoord worden? 

Antwoord. Ja, er zijn er ook, die bidden en niet ontvangen, omdat zij kwalijk bidden, opdat zij

het in hun wellusten doorbrengen zouden, Jacobus 4:3. 

Vraag. Zijn er nog meer, wier gebed God niet verhoort? 

Antwoord. Ja, zij, die met hun hart naar ongerechtigheid zien, Psalm 66:18. 

Vraag. Is dat zien naar ongerechtigheid met ons hart zulk een belangrijk beletsel voor het

gebed?

Antwoord. ‘Mensenkind, ‘ zegt God tot den Profeet, ‘deze mannen hebben hun drekgoden in

hun hart opgezet, en hebben den aanstoot hunner ongerechtigheid recht voor hun aangezichten

gesteld, word Ik dan ernstelijk van hen gevraagd? Ik zal Mijn aangezicht tegen dienzelven man

stellen, en zal hem stellen tot een teken en tot spreekwoorden, en zal hem uitroeien uit het

midden Mijns volks, en gijlieden zult weten, dat Ik de Heere ben, ‘ Ezechiël 14:3, 8. 

Vraag. Wiens gebeden verhoort God dan wel? 

Antwoord. De gebeden der ellendigen en nooddruftigen, Psalm 34:6, Jesaja 41:17. 

Vraag. Wie bedoelt gij met ellendigen? 

Antwoord. Hen, die arm zijn van geest, Mattheus 5:3. 

Vraag. Wie zijn zij, die arm zijn van geest? 

Antwoord. Zij, die behoefte gevoelen aan al die dingen Gods, welke een mens bereid maken

voor het Koninkrijk der hemelen. 

Vraag. Welke dingen zijn dat? 

Antwoord. Geloof, hoop, liefde, vrede, een nieuw hart, de Heilige Geest, heiliging, enz.,

Jacobus 2:5, 2 Thessalonicenzen 2:16, Ezechiël 36:26, 27. 

Vraag. Wie noemt gij nooddruftigen? 

Antwoord. Zij, wier zielen verlangen naar, en niet tevreden kunnen zijn zonder het genot dezer

heerlijke dingen, Psalm 63:2, 119:20. 

Vraag. Zal God de gebeden der zodanige horen? 

Antwoord. Ja, want ‘Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed

vervuld, ‘ Psalm 107:9. 

Vraag. Hoe kan ik weten, of ik tot degenen behoor, wier gebeden verhoord worden? 

Antwoord. Indien gij in die dingen een schoonheid ziet boven alle andere schoonheden, Psalm

110:3.

Vraag. Hoe kan ik nog verder weten, dat Hij mij verhoren zal? 

Antwoord. Indien gij die dingen om hun uitnemendheid begeert, Psalm 90:14, 17. 

Vraag. Hoe kan ik nog anders weten, dat Hij mij verhoren zal? 

Antwoord. Wanneer gij tot Hem roept met onuitsprekelijke zuchtingen, Romeinen 8:26. 

Vraag. Hoe kan ik het nog meer weten, en tevens bemoedigd worden om te bidden? 

Antwoord. Wanneer gij alle door God verordende middelen aanwendt om ze te verkrijgen,

Jesaja 55:1, 3, 64:5. 

Vraag. Kunt gij nog meer noemen? 

Antwoord. Wanneer gij een goed gebruik maakt van het weinige, dat gij reeds hebt. 

Vraag. Zijn dat al de kentekenen, waaraan ik weten kan, of mijne gebeden verhoord zullen

worden?

Antwoord. Neen, er is er nog een, zonder hetwelk gij nimmer iets zult ontvangen. 

Vraag. Welk is dat dan? 

Antwoord. Gij moet bij God pleiten op de verdiensten van Jezus Christus, om wiens wil God u

deze dingen schenkt. Indien wij iets vragen in Zijnen Naam, zo verhoort ons God, en wat wij

den Vader bidden in Zijnen Naam, zegt Jezus, zal Hij doen, Johannes 14:13, 14. 

Vraag. Antwoordt God altijd terstond?

Antwoord. Soms wel, soms niet, Jesaja 30:19, Daniël 10:12. 



Vraag. Is uitstel van Gods verhoring geen bewijs van Zijnen toorn? 

Antwoord. Wel eens, maar niet altijd. 

Vraag. Wanneer is het geen teken van Zijnen toorn? 

Antwoord. Wanneer wij Hem niet door onze zonden goddelooslijk verlaten hebben, Lukas

18:7.

Vraag. Wanneer is het wèl een teken van Zijnen toorn? 

Antwoord. Wanneer wij afgeweken zijn, of vroegere zonden niet beleden hebben, Hosea 5:14,

15.

Vraag. Waarom verhoort God soms niet dadelijk, hoewel wij niet goddelooslijk zijn

afgeweken?

Antwoord. Hij hoort gaarne onze stem, wil ons geloof beproeven, ons te ernstiger leren

vragen, en ons doen worstelen om verhoord te worden, alles om ons daardoor te groteren

zegen te bereiden, Hooglied 2:14, Mattheus 15:22-28, Lukas 11:5-8, Genesis 32:25-28. 

Vraag. Maar is het niet zeer ontmoedigend, wanneer God de gebeden niet hoort? 

Antwoord. Wel is het zo, door ons ongeloof, maar het moest zo niet zijn, omdat God getrouw

is. Daarom ‘moet men altijd bidden en niet vertragen’, Lukas 18:1-8. 



ZELFVERLOOCHENING.

Vraag. Tot mijne blijdschap hebt gij mij het gebed nader beschreven, maar gij hebt mij nog iets

anders genoemd, wilt gij zo goed zijn dat nog eens te noemen? 

Antwoord. Het was zelfverloochening. 

Vraag. Nu herinner ik het mij: Zeg mij, hoe bewijst gij, dat ook zelfverloochening deel

uitmaakt van den Godsdienst? 

Antwoord. Wij lezen, dat Abraham de offerande van zijnen zoon Izaäk, hetgeen hem toch een

grote zelfverloochening was, als een daad van Godsdienst aanmerkte. 

Vraag. Wilt gij mij dien tekst wel voorlezen? 

Antwoord. O ja: ‘En Abraham zei tot zijne jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de

jongen zullen heengaan tot daar, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u

wederkeren, ‘ Genesis 22:5. 

Vraag. Wat is zelfverloochening? 

Antwoord. Alles te verzaken om Jezus’ wil. 

Vraag. Kunt gij mij dit met een paar Schriftuurplaatsen bewijzen? 

Antwoord. ‘Een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet

zijn, ‘ Lukas 14:33. 

Vraag. Dit is inderdaad een zeer duidelijke plaats, kunt gij er mij nog een noemen? 

Antwoord. ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja gewis,

ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus,

mijnen Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn,

opdat ik Christus moge gewinnen, ‘ Filippenzen 3:7-8. 

Vraag. Deze woorden zijn inderdaad een voldoend antwoord op mijne vraag, maar ik zou toch

gaarne nog een paar voorbeelden van zelfverloochening vernemen van mensen, die volgers van

Christus geweest zijn? 

Antwoord. Gaarne: Abel verloochende zich, toen zijn bloed vergoten werd, Abraham

verloochende zich, toen hij zijn land en zijne maagschap verliet, Mozes, toen hij een koninkrijk

en een kroon verwierp, en gemak en weelde niet achtte, Jozef, toen hij aan gene zondige lusten

wilde toegeven, Genesis 4:8, 12:1-4, Hebreeën 11:24-27, Genesis 39:7-9. 

Vraag. Maar deze mannen verloochenden zich slechts in sommige opzichten, niet waar? 

Antwoord. Gij ziet, Abel verloor zijn leven, dus alles, Abraham ging naar Kanaän met gevaar

zijns levens, Mozes waagde het zijne, toen hij zijn volk wilde bevrijden, en Jozef, toen hij zijner

meesteres niet te wille wilde zijn, Genesis 12:13, Hebreeën 11:27, Genesis 39:10-15. 

Vraag. Wilt gij nog meer in bijzonderheden over zelfverloochening spreken? 

Antwoord. Van ganser harte. 

Vraag. Zeg mij dan eerst, in welke stemming moet die zelfverloochening geschieden? 

Antwoord. In den geest des geloofs, der liefde en met een oprecht gemoed. Anders kan iemand

verkopen al wat hij heeft en het geld den armen geven, zonder dat het hem iets zal baten’, 1

Corinthiërs 13:1-3. 

Vraag. Wie kunnen in dit opzicht lichtelijk dwalen? 

Antwoord. Zij, wier bedoelingen in hun zelfverloochening niet met het Evangelie overeen

stemmen.

Vraag. Wie zijn dat? 

Antwoord. Zij, die lijden uit twist of ijdele eer, die door de mensen gezien willen worden, in

plaats van Christus’ eer en het heil des naasten te bedoelen. 



Vraag. Wie lopen nog meer gevaar, daarin op een dwaalspoor te geraken? 

Antwoord. Zij, die, gelijk Ziba, door hun voorgewende zelfverloochening, de gunst der

Godzaligen trachten te verwerven, om zich op die wijze te verrijken, 2 Samuel 16:1-4. 

Vraag. Zijn er nog anderen, die in dat gevaar verkeren? 

Antwoord. Zij, die menen, om hun zelfverloochening bij God hoger te zijn aangeschreven,

gelijk de Farizeeën, Lukas 18:11, 12. 

Vraag. Kunt gij er nog meer noemen? 

Antwoord. Zij, wier liefde verkoelt, zodat hun zelfverloochening in eigenliefde overgaat,

Galaten 3:4, 6:9. 

Vraag. Mag ik nog enige vragen doen? 

Antwoord. Zoveel gij wilt. 

Vraag. Maar wanneer iemand belooft, later zich zelf te zullen verloochenen, is dat ook niet een

schrede op den weg van dezen plicht? 

Antwoord. Geenszins, want de reden waarom iemand voor het ogenblik van gene

zelfverloochening wil weten, is: omdat hij nauwer aan zijne lusten en aan deze wereld dan aan

God en Christus verbonden is. 

Vraag. Kunt gij mij een voorbeeld uit den Bijbel geven om dit duidelijk te maken? 

Antwoord. Ezau bedoelde geenszins om den zegen voor goed te laten varen, hij wenste

dezelve later te ontvangen, maar God achtte zijn ogenblikkelijke onverschilligheid een

verachten van den zegen, wijl hij zijne lusten liever had. Daarom: toen hij wilde, wilde God

niet, hoewel hij het verlorene met tranen zocht, Hebreeën 12:16, 17, Genesis 25:30-34. 

Vraag. Maar indien iemand zegt: ik wil mij in vele dingen verloochenen, hoewel hij zich nog

niet in alles kan verloochenen, is dit niet een goed begin op dien weg? 

Antwoord. Volstrekt niet, want zo deed Saul ook: een gedeelte doodde hij, en een ander

gedeelte liet hij leven, het koninkrijk werd hem ontnomen, 1 Samuel 15. 

Vraag. Maar indien een mens alles wil verzaken, behalve alleen zijn leven? 

Antwoord. ‘Zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen, maar zo wie zijn

leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden’, Mattheus 16:25, Johannes 12:25. 

Vraag. En zo iemand gewillig is geweest om alles te verliezen, maar thans anders gezind is, zal

God dan zijne gewilligheid van vroegere dagen niet aannemen, al is het nu niet meer zo? 

Antwoord. Neen, want de ware discipel moet zich dagelijks verloochenen, dagelijks zijn kruis

opnemen en Christus volgen, Lukas 9:23. 

Vraag. Indien een mens zich wèl gedraagt, zodat hij het Evangelie niet onteert voor de mensen,

mag zulks dan gene zelfverloochening genoemd worden? 

Antwoord. Indien zijn hart er buiten staat, neen, want de mens ziet wel wat voor ogen is, maar

de Heere ziet het hart aan, 1 Samuel 16:7. 

Vraag. Maar ik vrees, dat mijn hart mij in deze belangrijke zaak bedriegen zal, indien mij grote

moeilijkheden later mochten treffen, is er geen middel om daarin zekerheid te erlangen? 

Antwoord. Ik wil u op die vraag enige antwoorden geven en u aantonen, wie zich in deze zaak

waarschijnlijk bedriegt. 

Vraag. Dat zal mij recht aangenaam zijn. 

Antwoord. Wie zich niet dagelijks opnieuw zelfverloochening ten taak stelt, heeft weinig kans

om op den duur een discipel te blijven. Judas verloochende zich niet elke dag wederom, en

daarom viel hij, toen de verzoeker hem verraste, Johannes 12:6. 

Vraag. Kunt gij mij een ander kenteken noemen? 

Antwoord. Hij, die bij zijne belijdenis nog een geheime zonde blijft koesteren, kan zich

onmogelijk in alles om Christus’ wil verloochenen. 



Vraag. Wie zijn zij, die hun geheime zonden blijven koesteren? 

Antwoord. Zij, die in kleding, in spijs en drank, of waarin ook, niet den Heere, maar zich

zelven dienen, Romeinen 13:l2-14, Jesaja 3:6-24, Amos 6:3-6. 

Vraag. Wie doen nog meer zo? 

Antwoord. Zij, die hun zonden vergoelijken, of ze verbergen, opdat zij niet bestraft worden,

gelijk b.v. Saul deed, 1 Samuel 15:18, 22. 

Vraag. Wie voorts geven hunnen lusten gehoor? 

Antwoord. Zij, die zich leraars verkiezen, welke die lusten niet streng veroordelen, 2

Timotheus 4:3, 4, Jesaja 30:10. 

Vraag. Kunt gij er mij nog meer noemen?

Antwoord. Zij, die zich liever het onheilig leven van vele belijders, dan Gods heilig Woord tot

richtsnoer van doen en laten stellen, of die de misslagen der Godzaligen tot voorwendsel

gebruiken om zich zelven veel te vergeven en minder nauwkeurig te zijn, zij eten de zonde van

Gods volk, gelijk iemand brood eet, Hosea 4:7-9. 

Vraag. Wilt gij mij nu zeggen, wie naar Gods wil zelfverloochening oefenen? 

Antwoord. Ja, dat zijn degenen, wier hart de zonde haat omdat het zonde is, Romeinen 7:13,

14.

Vraag. Wie verder? 

Antwoord. Zij, die het bewustzijn en de zaligheid met zich omdragen, dat hun zonden vergeven

zijn, 2 Corinthiërs 5:14. 

Vraag. Wie nog meer? 

Antwoord. Zij, wier genegenheden gericht zijn op de dingen, die boven zijn, waar Christus is,

zittende ter rechterhand Gods, Colosssenzen 3:1-5. 

Vraag. Wie verloochenen zich voorts op de rechte wijze om Christus’ wil? 

Antwoord. Degenen, die een groter genot vinden in zelfverloochening dan in zich zelven te

zoeken, 2 Corinthiërs 12:9-11, Hebreeën 11:24-26. 

Vraag. Hebben dezulken nog andere kentekenen dan de reeds genoemde? 

Antwoord. Ja, zij nemen hun kruis dagelijks op en volgen Christus’ voorbeeld, Lukas 6:47, 48,

Johannes 12:25, 26.

Vraag. Maar hoe kan men weten, of iemand zulk een ware zelfverloochening oefent? 

Antwoord. Hij bewaart zijn hart met alle naarstigheid en zou liever sterven dan zondigen,

slechte handelingen van andere Christenen doen hem pijn, en niets is hem zoveel waard als de

eer van Christus, Spreuken 4:23, Numeri 11:15, Filippenzen 3:18, Handelingen 20:24. 

Vraag. Kunt gij mij ook een reden opgeven, waarom ik mij zelf zal verloochenen? 

Antwoord. Ja: de Heere Jezus heeft Zich zelf voor u verloochend, wat antwoordt gij daarop? 

Vraag. Waarin heeft Christus Zich zelf voor mij verloochend? 

Antwoord. Voor u heeft Hij den hemel verlaten, en zelfs op aarde zoveel ontbeerd, dat de

vossen en de vogelen des hemels nog rijker waren, en eindelijk heeft Hij Zijn dierbaar bloed

vergoten, Johannes 6:38, Lukas 9:58, 2 Corinthiërs 8:9.

Vraag. Kunt gij mij nog meer redenen noemen? ‘Wat zou het den mens baten, zo hij de gehele

wereld won, en zijner ziele schade leed?’ Markus 8:36. 

Vraag. Waarom eist God zelfverloochening van hen, die zalig willen worden? 

Antwoord. God eist gene zelfverloochening als een middel om zalig te worden, maar Heeft ze

als proef aangewezen, waardoor de verloste bewijzen zal, dat hij God en Christus toe wil

behoren.



Vraag. Hoe is zelfverloochening daarvan een bewijs? 

Antwoord. Om hunnentwil moet hij alle vermaken dezer wereld laten varen. Zo beproefde God

Abrahams gehoorzaamheid, Genesis 22S: 12, zo beproefde Hij Petrus’ gehoorzaamheid,

Mattheus 4:18-22, en zo beproefde Hij allen, waarvan wij in het Evangelie lezen, Lukas 9:57-

62,

Vraag. Welke reden kunt gij verder noemen waarom God zelfverloochening eist? 

Antwoord. Zelfverloochening is een der kenmerken, waardoor zich de ware Christen van den

valsen onderscheidt: zij, die huichelen, vleien God met hun lippen, maar hun hart zoekt zich

zelf, de oprechte Christen daarentegen, door de liefde van Christus gedrongen, verzaakt alles

om Zijnentwil, Psalm 78:36, 37, Ezechiël 33:31, 32. 

Vraag. Is er nog een reden, waarom God zelfverloochening vordert van hen, die Zijnen Naam

belijden?

Antwoord. Ja, omdat door zelfverloochening de macht en heilzaamheid van Gods waarheden

der ongelovige wereld worden verkondigd. Want er is niets dan de zelfverloochening van Gods

volk, waardoor de kinderen dezer wereld zien kunnen, welke macht, welke heerlijkheid, welke

begeerlijkheid, welke beminnelijkheid er in Gods waarheden ligt, Daniël 3:16, 28, Filippenzen

1:12, 13. 

Vraag. Hebt gij nog een reden, waarom God zelfverloochening vordert? 

Antwoord. Ja: zelfverloochening bereidt een mens, niet voor de vergeving zijner zonden, maar

voor het zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, welke alleen voor hen is weggelegd,

die zich zelven om Jezus’ wil volkomenlijk verloochenen, 2 Corinthiërs 4:8-10, 17, 2

Thessalonicenzen 1:5-6.

Vraag. Wilt gij mij, voordat gij besluit, enige voorbeelden geven van de gestrengheid, waarmee

God zulke belijders bestraft, die zich zelven niet naar Zijnen wil verloochend hebben? 

Antwoord. Gaarne. Lots vrouw zag op hare vlucht uit Sodom, tegen het uitdrukkelijk bevel

des Heere, om, en werd ogenblikkelijk op vreselijke wijze gestraft, gedenk daarom aan de

vrouw van Lot, Genesis 19:17, 26, Lukas 17:31, 32. 

Vraag. Kunt gij mij nog een voorbeeld geven? 

Antwoord. Ja: Ezau, die zich om een schotel moes niet wilde verloochenen, werd daarvoor

gestraft met het verlies van zijn eerstgeboorterecht, en kreeg het naderhand niet terug, hoewel

hij hetzelve met tranen zocht, Genesis 25:32-34, Hebreeën 12:16, 17. 

Vraag. Weet gij nog een voorbeeld? 

Antwoord. Judas, die zich zelf niet verloochende, verloor Christus, zijne ziel en den hemel, en

blijft het voorwerp van Gods toorn onder al de verdoemde zielen, Johannes 12:5, 6, Lukas

22:3-6, Mattheus 26:14-26, Handelingen 1:25. 

Vraag. Kunt gij nog een ander dergelijk voorbeeld aanhalen? 

Antwoord. Ananias en Saffira, die hun gierigheid niet konden verloochenen, haalden zich

zozeer Gods geduchten toorn op den hals, dat zij beiden voor de voeten der Apostelen dood

ter neer vielen, Handelingen 5:1-11.



BESLUIT.

Alvorens dit onderricht te eindigen, wil ik u enige bedenkingen medegeven, om die ernstig te

overwegen.

1. Bedenk, dat ieder mens van nature een zondaar is, of zijne dadelijke zonden klein of groot,

veel of weinig zijn, zijne zondige natuur stelt hem reeds onder den vloek der wet. 

2. Daarin vindt gij reeds oorzaak, u te verootmoedigen, uwe zonde te belijden en den

toekomenden toorn te vlieden, opdat uwe ziel niet verdoemd worde. 

3. vergeet niet, dat de tijd niet in uwe hand ligt, naarmate hij voorbij spoedt, vermeerderen uwe

zonden, zodat het einde van uwen tijd zijn zal, als de maat uwer ongerechtigheden vol is. 

4. Breng u vaak uwe laatste ure voor den geest, en vraag u zelven ‘s avonds af, of gij bereid

zijt te sterven, indien morgen uw tijd daar mocht zijn. 

5. Weet, dat het iets vreselijks is, zo gij u omtrent uw einde bedriegt, of zo gij niet bereid zijt

om te sterven, te moeten sterven en niet te weten, waarheen dan, te moeten sterven en niet te

weten, of goede dan wel boze engelen gereed staan uwe ziel mede te voeren uit deze ellendige

wereld.

6. Denk er menigmaal aan, welk een heerlijk vooruitzicht het is, zalig te worden, naar den

hemel te gaan, den engelen gelijk te worden en voor eeuwig met Christus en God te zijn. 

7. Verbeeld u, hoe heerlijk het genot uwer zaligheid moet wezen, wanneer gij u eenmaal in den

hemel bevindt, terwijl anderen in de hel gefolterd worden. 

De Heere Jezus Christus zij met uwen geest! 


