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O, kerk, kerk, kerk, hoort des HEEREN Woord!
Wij hebben Gods Woord verworpen door het volgen van de heilloze en pelagiaanse
geest, en de natuurlijke geest van de bedorven rede of wereldwijsheid. Die beide helse
geesten van de satan beheersen de harten en zinnen van de mensen van nature en staan
in een volstrekte en onverzoenlijke vijandschap met de Geest en het Woord van God.
Door ons over te geven, te verbinden en te verslaven aan de pelagiaanse geest en door
ons daarvan niet tot God te hebben willen laten bekeren, hebben wij een walging
gekregen van de zuivere geloofs- en genadeleer van Christus en Zijn zalig Evangelie. Wij
hebben, vlak voor de ark van het verbond, de Filistijnse Dagon opgericht van het doen
en het werk van de mens, en eigengerechtigheid, om hem daarmee de Goddelijke
genade in Christus als te doen voorkomen en hem daar geschikt voor te willen maken.
Dit spinnenweb wordt grof gesponnen in de roomse, fijner in de remonstrantse, doch
zeer fijn in onze gereformeerde kerk. Daar spint en weeft men het alles listig, met zuivere
evangelische termen, gezonde woorden en waarheden, en met een gedaante van
geestelijke kennis en godzaligheid, zodat dit fijne spinrag niet gezien kan worden dan
door de ogen die God geopend heeft en die het met bittere tranen kunnen bewenen. Bij
deze pelagiaanse geest voegt zich dan, als de natuurlijke grond, oorsprong en
baarmoeder ervan, de bedorven wereldwijsheid, of het vleselijke vernuft, waarmee de
geestelijke verborgenheden van de evangelische leer van Christus dan allemaal aards en
vleselijk bevat en begrepen en op de leest van de bedorven menselijke rede geschoeid en
behandeld worden, en al de evangelische geloofswaarheden bij ons rondgedraaid
worden en omlopen op de spil van de menselijke of natuurlijke redeneerkunde, zijnde
dat bedenken van het vlees, dat vijandschap tegen God is (Rom. (9:7), waardoor de
natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn, enz. (2 Kor. 2:14).
O! dodelijke redeneerkunde van het blind en onwedergeboren hart van de mens! Van u
heeft de Heilige Geest gezegd: heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de
wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken,
die geloven (1 Kor. 1:20-21). En Hij heeft het dwaze van de wereld daarom nu

uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou (vs. 27). En heeft (waar Hij eeuwig voor
gedankt moet zijn) de zaligmakende genade van Zijn Evangelie voor de wijzen en
verstandigen verborgen en heeft dezelve de kinderkens, de dwazen en eenvoudigen, de
armen en blinden, geopenbaard. Dit is Gods welbehagen geweest (Matth. 11:25-26). O!
mijn vrienden! De natuurlijke wijsheid en de verdoemelijke eigengerechtigheid van de
mens die daaruit spruit, zijn de twee dodelijke vijanden van de evangelische genadeleer
van onze Heere Jezus Christus, Die ons voor en na onderwijst, dat de mens geheel blind
en dwaas moet worden, indien hij wijs zal worden en dat hij met al zijn werk en beste
deugden eerst onder de vloek van de Wet moet komen, eer hij onder de genade van
Christus kan komen. Ja, dat hij door de krachtige werking en overtuiging van de Heilige
Geest eerst als een verdoemelijke zondaar voor God moet sterven, eer hij met Christus
tot de zaligheid kan opgewekt en levend gemaakt worden. Zie dit is het waarachtige
Woord van God en het eeuwige Evangelie van Zijn genade in Christus Jezus. En dat
hebben wij nu helaas! versmaad en verworpen door de natuurlijke wijsheid en door
eigengerechtigheid. Waarom nu ook van ons gezegd moet worden: zie, zij hebben des
HEEREN Woord verworpen: wat wijsheid, ja, wat godzaligheid zouden zij dan hebben?
(Jer. 8). Voorwaar anders niet dan onbezonnen dwaasheid en vervloekte
schijnheiligheid...
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