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  Ebenezer Erskine 

 

 

 

Het woord der zaligheid 

 

Handelingen 13 vs 26 - Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden. 

 

Paulus predikt hier in dit hoofdstuk Christus Jezus; en in dit vers past hij deze preek op zijn 

hoorders toe, en dat doet hij zeer nauw. Meer in het bijzonder kunnen wij in de woorden 

letten: 

(1.) Op de beschrijving van de natuur van het Evangelie; het is het woord der zaligheid.  

(2.) Op de overdracht of opdracht, aantonende tot wie het gericht of gezonden is: Tot u; u, 

mannen broeders, u, Joden en heidenen, tot wie het gepredikt wordt. 

 

Merkt op, dat het Evangelie, als een woord van zaligheid, gezonden wordt tot elke zondaar, die 

het hoort. 

Voordat ik over deze leer ga spreken wil ik de volgende tegenwerping, die daar tegen kan 

worden aangevoerd, uit de weg ruimen. Wordt de roeping van het Evangelie hier in de tekst niet 

beperkt tot degenen, die God vrezen? 
 

Ik antwoord: 1. Indien door hen, die God vrezen, godsdienstige mensen worden verstaan, in de 

harten van welken God Zijn vrees heeft gelegd, dan zullen die mensen het meest van allen het 

woord van de zaligheid verwelkomen, omdat zij het meest zien, dat zij het nodig hebben; doch 

de boodschap van het Evangelie wordt hier niet tot hen beperkt, met uitsluiting van anderen. 

Neen, de apostel spreekt hier tot allen, die hem horen, beiden begenadigden en 

onbegenadigden, zoals niet alleen uit deze tekst blijkt: "Mannen broeders, kinderen van het 

geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden"; 

maar ook in de toepassing van deze preek op de onbegenadigden, zowel als op de begenadigden, 

vers 40 en 41 vergeleken met de twee voorafgaande verzen. 

 

2. Er is een vrees voor God, die de vrucht van overtuiging is, en een vrees Gods, die vrucht van 

de bekering is; de eerste is door de wet; de laatste is door het Evangelie. Waarschijnlijk wordt de 

eerste hier voornamelijk bedoeld; want op die tijd was het Woord met kracht; het vervulde het 

gehoor van de apostel met ontzag en vrees. Hoewel geen zondaar, ook niet de domste, die het 

Evangelie hoort, van de roeping ervan is uitgesloten, zodat gezegd kan worden, dat het woord 

van de zaligheid tot hem niet gezonden is, maar integendeel tot iedereen gezonden wordt; toch 

zal niemand dan zij, die God vrezen, zo, dat zij met ontzag en vrees vervuld zijn voor God, Die 

in het Woord tot hen spreekt, en overtuiging van zonde en van hun behoefte aan deze zaligheid 

hebben, het woord van deze zaligheid aannemen en verwelkomen. Indien zij toch God en Zijn 

toorn niet vrezen, geen gevoel van zonde hebben, en dat zij de verdoemenis verdienen, zullen zij 
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het woord van de zaligheid niet waarderen, doch dit integendeel verachten of minachten. Deze 

tekst bepaalt dan ook het woord van de zaligheid niet, alsof het alleen gezonden was tot hen, 

die God vrezen, doch het wijst alleen aan hoe en op welke wijze het woord van deze zaligheid 

wordt aangenomen en gunstig ontvangen, en hoe het niet zal worden aangenomen door hen, 

die in het minst geen ontzag en vrees voor God hebben. 

 

3. Zij, die tot enig gevoel van zonde, en vrees en ontzag voor God ontwaakt zijn, zijn het meest 

geneigd te menen, dat het woord van de zaligheid tot hen niet gezonden is, daarom worden zij 

in het bijzonder geroemd en aangemoedigd om het aan te nemen, omdat zij bang zijn het 

woord toe te passen. Anderen, die geroepen worden, willen niet komen; doch zij die met deze 

vrees bezet zijn, willen wel, doch missen de moed. Daarom zegt de Heere, als het ware, tot hen: 

"Vreest niet te komen, want tot u is het woord van deze zaligheid gezonden." 

 

4. Dat het woord van de zaligheid tot allen gezonden is, ook tot hen, die het door gemis van 

vrees Gods verwerpen, blijkt duidelijk beide uit deze tekst en het verband waarin hij voorkomt, 

vergeleken met andere Schriftuurplaatsen. Ziet de opdracht: (Mark. 16:15) "Gaat heen in de 

gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen." (Jes. 46:12) "Hoort naar Mij, gij stijven 

van hart; gij, die ver van de gerechtigheid zijt." (Openb. 3:20) "Ziet, Ik sta aan de deur, en Ik 

klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik 

zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij:" iemand, wie hij ook zij. Kortom, het woord 

van de zaligheid, betekenende alles wat tot zaligheid nodig is, is gericht tot alle zondaren, die 

deze zaligheid nodig hebben. Het Evangelie zou geen blijde boodschap voor alle volken zijn, als 

enig zondaar was uitgesloten. 

De roeping is dan ook tot alle einden der aarde: "Wendt u naar mij toe, en wordt behouden." 

"Wie wil, die kome, en neme het water des levens om niet." "Tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn 

stem is tot der mensen kinderen." "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen 

geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk." 

 

In het verhandelen van de opmerking, zal ik de volgende verdeling volgen: 

I. Ik zal een weinig spreken over deze zaligheid. 

II. Over het woord van deze zaligheid. 

III. Over het zenden van dit woord. 

IV. Toepassing maken. 

 

I. Ik zal eerst een weinig over deze zaligheid spreken, en de overweging wat het veronderstelt, en 

wat het insluit. 

1e Het veronderstelt ellende. Onze ellendige staat van nature is een staat van vervreemding van 

God. Wij zijn "zonder God, en vervreemd van het leven Gods; vervreemd van het burgerschap 

Israëls." Het is een staat van vijandschap: "Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God;" 

wij zijn in dadelijke opstand tegen Hem. Het is een staat van duisternis en onkunde: wij zijn 

"uitgeroeid, omdat wij zonder kennis zijn." Het is een staat van dienstbaarheid aan de zonde, de 

duivel, de wereld. en menigerlei begeerlijkheden; wij zijn geboeid en gevankelijk weggevoerd. 

Het is een staat van onmacht; wij zijn van nature krachteloos; wij kunnen zelfs niet om onze 

bevrijding bidden; wij zijn van onszelf niet bekwaam iets te denken, als uit onszelf. Het is een 

hulpeloze staat, een put waar geen water in is, een troosteloze staat, een staat van verbijstering, 

een vervloekte en veroordeelde staat; want, "die niet gelooft is reeds veroordeeld." Die het 

Evangelie niet gelooft, is reeds door de wet veroordeeld: "Vervloekt is een ieder, die niet blijft in 

al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen." Het is een staat des doods, van de 

geestelijke dood, en van de wettelijke dood. 
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2e Wat sluit het in? Het sluit de ganse verlossing in, die door Christus verworven is, en de 

gehele toepassing daarvan door de Geest. Het is zaligheid of verlossing uit een staat van 

vervreemding tot een staat van kennis van God; van vijandschap tot vrede en verzoening; van 

duisternis tot licht; van dienstbaarheid tot vrijheid. Het sluit in vergeving en 

rechtvaardigmaking, aanneming tot kinderen, heiligmaking van nature, hart en leven, 

gemeenschap met God, en hiernamaals een heerlijke opstanding van het lichaam, en eeuwig 

leven en heerlijkheid in eeuwig met de Heere te zijn. 

 

II. Ons tweede punt was, dat ik een weinig zal spreken over het woord van de zaligheid; dat ik 

kan doen door de vier volgende vragen te beantwoorden. 

 

Vraag 1. Wat is het woord van de zaligheid? 

Antwoord. Niet de wet, maar het Evangelie; dat is de kracht Gods tot zaligheid. Alles wat 

Christus en de zaligheid door Hem ontdekt is het Evangelie. 

 

Vraag 2. Waarom wordt ‘t het woord van de zaligheid genaamd? 

Antwoord. Omdat het de zaligheid ontdekt, de zaligheid beschrijft, de zaligheid overbrengt, 

evenals een koopbrief een eigendom, of een testament een legaat; het biedt de zaligheid aan en 

stelt een verband vast tussen het geloof en de zaligheid voor alle zondaren van het menselijk 

geslacht; want "een ieder, die gelooft zal zalig worden, " en omdat ‘t het orgaan of werktuig is 

waardoor de Geest de zaligheid toepast. 

 

Vraag 3. Hoe werkt het woord in de hand van de Geest, wanneer het geloofd wordt tot zaligheid? 

Antwoord. Het werkt als zaad, dat in de grond wordt geworpen. Het werkt als de regen en de 

dauw: "Mijn leer druppe als een regen, Mijn rede vloeie als een dauw." Als het licht: "Het volk, 

dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; het is een licht schijnende in een duistere 

plaats." Als vuur: "Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur?" Als water, als wind, als een zegel, dat 

de goddelijke natuur indrukt; als een spiegel waardoor wij de heerlijkheid Gods zien; als balsem 

ter genezing: "Hij zond Zijn Woord uit, en heelde ze." 

 

Vraag. 4. Wat zijn de hoedanigheden van dit woord van de zaligheid? 

Antwoord  

(1.) Het is een goddelijk Woord: "Het woord Gods." God, Vader, Zoon, en Heilige Geest is er 

de Werker van. Daarom wordt het Evangelie "het Evangelie Gods" genaamd: (Rom. 1:1 en 

15:16) "Afgezonderd tot het Evangelie Gods, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij 

onder de heidenen, het Evangelie Gods bedienende."  

(2.) Het is een woord van God in Christus: (Hebr. 1:1 en 2:3) "God voortijds veelmaal, en op 

velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote 

zaligheid geen acht nemen? Die begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan 

ons bevestigd is geworden van degenen, die hem gehoord hebben." Het is "in de handen 

des Middelaars gesteld, ja en amen in Hem." Het is ons door Christus gegeven en in Zijn 

bloed verzegeld: "Dit is het Nieuwe Testament in Mijn bloed."  

(3.) Het is een genadig woord van God in Christus; het is vrij, om niet; het wordt niet gegeven 

of onthouden wegens onze goedheid of slechtheid; onze goedheid bevordert het niet, en 

onze slechtheid verhindert het niet. Het is een woord, dat uit zuivere genade komt, en 

voortvloeit uit de vrije barmhartigheid van Hem, Die de God van alle genade is. Het is zo'n 

genadig woord, dat het alle genade bevat.  
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(4.) Het is dan ook een volmaakt woord, dat al onze zaligheid bevat; want het bevat God, 

Christus en de Geest in zich. Het bevat een gerechtigheid in zich, die een wettig recht geeft 

op het eeuwige leven, namelijk, de gehoorzaamheid van Christus: een wettige borgstelling 

tegen de eeuwige dood, namelijk, de voldoening en de dood van de Borg. Het bevat al de 

delen van het levens in zich, en wordt daarom terecht het Woord des levens genaamd: het 

leven in zijn begin in de wedergeboorte: "Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het 

Woord der waarheid;" het leven van de rechtvaardigmaking: wij worden gerechtvaardigd in 

het geloven en het aannemen van Christus onze gerechtigheid, zoals Hij in het Woord 

wordt aangeboden; het leven van de heiligmaking, het leven van de vertroosting, en het 

leven van de heerlijkheid hiernamaals.  

(5.) Het is een gewis woord: "de gewisse weldadigheden Davids;" het is vaster en zekerder dan 

een stem uit de hemel, zelfs dan die, welke de discipelen op de berg hoorden: (2 Petrus 

1:19) "En wij hebben het profetische woord, (Engelse overzetting) dat nog vaster is."  

(6.) Het is een genadig, volmaakt, vast woord van God in Christus tot zondaren, zowel als tot 

heiligen; het is tot zondaren, van Adams geslacht, want het biedt een middel aan voor hun 

krankheid. Dit leidt mij tot 

 

III. Het derde punt, namelijk, dat ik iets zal zeggen over het zenden van dit woord. Wij kunnen 

hier onderzoeken van Wie, door wie en waartoe het gezonden wordt. 

1e Van Wie is het gezonden? 

Antw. Het is een Woord der zaligheid, dat van de God der zaligheid gezonden is, bij Wie 

uitkomsten zijn tegen de dood; en het draagt het stempel, dat het van Hem is. Gelijk het 

Woord het woord Gods is, zo ook heeft Hij het gezonden: "Hij zond Zijn Woord uit, en heelde 

ze" (Psalm 107:20). 

 

2e Door wie is het gezonden? 

Antw. Niet door engelen, maar door mensen: "Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege" (2 

Kor. 5:20) Weliswaar zond God Zijn Woord eerst door Christus: "Hij heeft alzo lief de wereld 

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft;" maar dan zendt Christus het door 

mensen, opdat wij niet, evenals Israël vanouds, bevreesd zouden worden bij Zijn verschijning: 

"Wij hebben deze schat in aarden vaten" (2 Kor. 4:7). 

 

3e Tot wie heeft Hij dit woord van deze zaligheid gezonden? 

Antw. Tot alle zondaren, die het horen. Een ieder, die naar het woord van de zaligheid uitziet, 

zal ervaren, dat het op hem ziet: (Gen. 12:3) "Ik zal zegenen, die u zegent en vervloeken, die u 

vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." Wat was het Evangelie, dat 

aan Abraham gepredikt werd? "In u, of, in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der 

aarde." Is dit niet ook een woord van zaligheid tot ons? Het sluit allen in, zodat elke zondaar het 

mag aangrijpen: (1 Tim. 1:15) "Dit is een getrouw woord, en aller aanneming waardig, dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken." Christus is gekomen, 

om zondaren tot bekering te roepen: (Spr. 1:22, 23) "Gij slechten, hoelang zult u de slechtheid 

beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren? En de zotten wetenschap haten? 

Keert u tot Mijn bestraffing: Ziet Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten." (Jes. 

46:12) "Hoort naar Mij, gij stijven van hart; gij, die ver van de gerechtigheid zijt." Het is een 

woord, dat voor zondaren gepast is, en wanneer dan ook gevraagd wordt: 

 

4e Waartoe wordt het aan zondaren gezonden?  

Dan is het antwoord. Voor hetzelfde doel waartoe een geneesmiddel wordt gezonden tot 

iemand met een dodelijke krankheid; want Christus komt in het Woord, en wordt daar 

aangeboden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing (1 Kor. 1:30). Meer in 
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het bijzonder, het is gezonden als een woord van vergeving aan veroordeelde zondaren: "Ik, Ik 

ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet." Elke 

veroordeelde zondaar mag het dan ook aangrijpen, zeggende: Tot mij is dit woord van deze 

zaligheid gezonden. Het is gezonden als een woord des vredes tot de opstandige zondaar, 

zeggende: Christus heeft gaven genomen, om uit te delen onder de mensen, ja ook aan de 

wederhorigen." O, mag de zondaar zeggen, ik ben een wederhorige, hier is een woord voor mij. 

Het is gezonden als een woord des levens tot de doden: "De ure komt, en is nu, wanneer de 

doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven." Het is 

een woord van vrijheid tot de gevangenen: (Jes. 61:1) "De Geest des Heeren HEEREN is op mij, 

omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij 

heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te 

roepen, en de gebondenen opening van de gevangenis." Het is een woord van genezing tot de 

kranken; want het Woord zegt: Ik ben de Heere uw Heelmeester." Het is een woord van 

reiniging, of een reinigend woord tot de onreine: "Ik zal rein water op u sprengen, en gij zult 

rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen." Het is gezonden 

als een woord van besturing tot de verbijsterden: "Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij 

niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de 

duisternis voor hun aangezicht tot licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik 

hun doen, en Ik zal ze niet verlaten." Het is gezonden als een verkwikkend woord tot de 

vermoeiden: "De Heere HEERE heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de 

moeden een woord ter rechter tijd te spreken." Het is gezonden als een vertroostend woord tot 

de ongetroosten; het brengt de goede tijding over van de rivier, welker beekjes de stad Gods 

verblijden, en van Christus, de Vertroosting Israëls. Het is gezonden als een trekkend en 

versterkend woord tot de krachteloze ziel, zeggende: Hij geeft de moede kracht, en 

vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. Uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag 

van Uw heirkracht. Wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn zal Ik ze allen tot Mij trekken." 

Kortom, het is gezonden als een woord van zaligheid, allerlei zaligheid en verlossing, tot de 

verloren ziel, zeggende: "Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, 

en dat wij niet verlost zijn door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar 

bloed van Christus." 

 

IV. Ons laatste punt was, de toepassing. 

Is het zo, dat het woord van de zaligheid gezonden is tot iedere zondaar, die het hoort,  

 

1e Ziet hieruit de goedgunstigheid van God in Christus over zondaren van het menselijk 

geslacht. Waarom heeft Hij zo'n onderscheid gemaakt tussen zondigende mensen en 

zondigende engelen? Nooit werd een woord van zaligheid gezonden tot engelen, die gezondigd 

hebben; neen, die worden met eeuwige banden onder de duisternis bewaard tot het oordeel van 

de grote dag; maar "tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn stem is tot der mensen kinderen; tot u is 

het woord van deze zaligheid gezonden. 

 

2e Ziet wat een kostbaar boek de Bijbel is, die dit Woord van de zaligheid bevat. O hoe behoren 

wij de Schriften te onderzoeken, waarin wij menen, en dat terecht wanneer wij het doen, het 

eeuwige leven en de zaligheid te hebben, die daarin tot ons worden overgebracht. Waarom? 

Wel, zij getuigen van Christus, en wij behoren voornamelijk de woorden van het eeuwige leven, 

de woorden van de zaligheid, die daar te vinden zijn, na te speuren. 

 

3e Ziet hieruit wat een dierbare zegening het Evangelie en de uitdeling daarvan is, en hoe 

welkom de bediening van het Evangelie ons moet zijn: (Rom. 10:15) "Hoe lieflijk zijn de voeten 

van degenen, die het goede verkondigen!" Die het woord van de zaligheid bekend maken. Hoe 
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droevig is het wanneer de evangeliedienaars geen lieflijke voeten hebben, wanneer zij hun 

voeten bevuilen door in de modder van afvalligheid en verdorvenheid te stappen, en daardoor 

maken, dat arme zielen walgen van het Evangelie, dat zij prediken. Wat is het treurig wanneer 

zij, die belijden, dat zij het Evangelie des vredes verkondigen, hun voeten bevuild hebben in de 

modder van de dwaling! Hoe begeerlijk is het wanneer zij het Evangelie des vredes in hun 

mond, en lieflijke schoenen aan hun voeten hebben; wanneer zij geschoeid zijn met de 

bereidwilligheid van het Evangelie des vredes, en met een wandel naar het Evangelie, 

weigerende met anderen in een koers van afvalligheid mee te lopen! 

 

4e Ziet hieruit de onverantwoordelijkheid, van het Evangelie door ongeloof te verwerpen, nu 

het gezonden is tot een ieder, die het hoort. De mensen hebben geen dekmantel voor hun 

ongeloof, geen grond om te zeggen: Dit woord van zaligheid is niet tot mij gezonden: ja, tot u is 

het gezonden, wie u ook bent; het is een touw, dat uw verdrinkende ziel wordt toegeworpen, 

opdat u het mag aangrijpen. 

 

5e Ziet hieruit hoe schuldig zij zijn, die de deur vernauwen en de roeping van het Evangelie 

belemmeren, die in kracht zeggen: als u zulke kenmerken niet hebt is het Evangelie niet voor u; 

het is alleen op die en die voorwaarden voor u. Dit is het Evangelie tot geen Evangelie maken. 

Het is alsof Christus is gekomen niet om zondaren, maar om heiligen zalig te maken. Zij 

spreken het werkelijke doel van het Evangelie tegen, dat een woord van de zaligheid is tot 

zondaren van alle soorten en grootten: Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Voor u, 

o zondaar, is de deur van de zaligheid geopend. Alles wat deze deur nauwer maakt, elke leer, die 

u hoort, welke het aanbod van het Evangelie belemmert, en strekt, om u te doen 

veronderstellen, dat er voor u geen plaats, voor u geen toegang is, dat mag u verdenken, dat het 

of geen Evangelieleer is, of dat het zo'n wettisch mengsel is, dat u het behoort te schuwen als de 

duivel, omdat het u van Christus en de zaligheid afhoudt. 

 

6e Ziet hier de grond van Gods twist op deze dag, alsmede een tegengif tegen de dwalingen en 

kwaden van onze tijd. De voornaamste grond van Gods twist met het geslacht daar wij onder 

leven is, dat het woord van zaligheid verworpen wordt. Waarom anders spreekt Hij nu in toorn 

en oorlog, dan omdat wij niet naar Hem willen luisteren wanneer Hij in goedertierenheid en 

ontferming tot ons spreekt. Ons land is doof geweest voor Gods Woord en voor de 

waarschuwingen Gods. De gerechtshoven zijn doof geweest voor het Woord van God, voor het 

Woord van zaligheid, waardoor zij geroepen zijn zich te bekeren en terug te keren tot de Heere; 

doof voor elk getuigenis. die opgeheven is tot hervorming; en het ganse land is doof geweest 

voor de stem Gods in het Evangelie. En wat zullen wij doen als God nu zal donderen en brullen 

uit Sion, en zeggen, dat u zult horen waar u het doofst bent; als u de stem van het Woord niet 

wilt horen, dan zult u de stem van het zwaard horen. O wat is de twist? Wel, God zegt: "Deze is 

mijn geliefde Zoon, hoort Hem." Neen, maar wij weigeren naar Hem te horen.  

De algemene Synode heeft geweigerd naar Hem te horen, zij hebben meer het oor geleend aan 

een beschermheer, of een grote, en die meer gehoorzaamd dan de stem van Christus. Hij zeide: 

"Hoedt Mijn schapen; weidt Mijn lammeren;" maar zij zeggen: neen, laat ze maar door de 

wolven verscheurd worden, liever dan, dat wij mensen van staat en macht zouden mishagen en 

ergeren. Hoe rechtvaardig mag de Heere tot dezulken zeggen: "Gaat tot de goden, die u gediend 

hebt, " en ziet of die u kunnen verlossen in de dag van de dood, of in de dag des toorns. 

 

7e  Ziet hier ook een tegengif tegen vele dwalingen van deze tijd. Hier is een tegengif tegen 

enthousiastische of geestdrijverijen en dwalingen, namelijk, als wij het Woord van God tot de 

regel en grond stellen van het geloof en elke bijzondere plicht. Sommigen zullen zeggen, wij 

moeten wachten op het uitstorten van de Geest; zolang de Geest niet komt, is het niets gedaan; 
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daarom moeten wij stilzitten en niets doen, hetzij inzake het werk van onze zaligheid, of het 

werk van de wedergeboorte, of in persoonlijk of openbaar werk. Wel, hier is een bedrog, hier is 

geestdrijverij, als wij de Geest, en niet het Woord van God, tot de regel van het geloof en de 

plicht maken. Toen God aan de Rode Zee tot Mozes sprak: "Zeg de kinderen Israëls, dat zij 

voorttrekken, " mocht het ongeloof zeggen: Wat? Voorttrekken, in de zee, en allen verdrinken? 

Neen, wacht totdat wij zien, dat de wateren gekliefd worden. Neen, zegt God, "Zeg het volk, dat 

zij voorttrekken!" En op het Woord en de roeping Gods voorttrekkende, die Zijn roeping en 

Zijn Woord tot de regel van het geloof en de plicht maakte, bevonden zij, dat in die weg de zee 

voor hen gekliefd werd. Op Gods werken te wachten, hetzij uitwendig of inwendig, zonder de 

roeping van Zijn Woord te beantwoorden en voort te gaan in de weg van de plicht, is te 

wachten zonder machtiging; het is een waan, een verzoeken van God. U moet ten doel hebben 

het woord van de zaligheid te geloven, dat tot u gezonden is.  

Zij die wij Kwakers noemen, zeggen, dat wij niet behoren te bidden voordat de Geest ons 

beweegt; zij maken de inwendige aandrijvingen van de Geest, en niet het Woord van God, tot 

de regel van de plicht. Zo is het geen wonder, dat zij misleid worden door een geest van de 

dwaling, want het Woord van God is het zwaard des Geestes, en al kunnen wij niet strijden 

zonder de Geest, toch zal de Geest niet voor of met hen strijden, die zijn zwaard niet willen 

hanteren; al kunnen wij niets doen zonder de Geest, toch zal de Geest niets doen zonder het 

Woord. Doch indien wij maar eenmaal het zwaard des Geestes in onze hand nemen, ik bedoel, 

het Woord tot onze regel stellen, en de plicht en het werk van het geloof ten doel hebben, 

hetwelk het werk Gods is volgens de besturing van het Woord Gods: dan en niet eerder, kunt u 

verwachten, dat God krachtig zal werken; want Hij zal niet buiten Zijn weg gaan, namelijk, als u 

uw oor afwendt van naar Zijn Woord te horen, of, als Hij het doet, zal Hij u, voordat Hij verder 

iets doet, u tot deze weg brengen. 

 

8e Ziet hier ook een tegengif tegen alle of de meeste van de dwalingen van onze tijd. Hier is een 

tegengif tegen alle praktische dwaling, tegen alle onheiligheid, loszinnigheid, weelderigheid, 

hoererij en losbandigheid, die reeds lang, als een machtige stroom, door alle standen van 

mensen heen gestroomd zijn, van de troon af tot de mesthoop toe, in iedere hoek van het land. 

Wat zal deze kwaden verhelpen? Alleen het aannemen van deze zaligheid, die in het Evangelie 

tot ons is gezonden. Het ongeloof in deze zaligheid te verwerpen, die een zaligmaken van alle 

zonde is, zowel als van ellende; dit ongeloof, dat de Zaligmaker en de zaligheid doet verachten, 

is de wortel van alle losbandigheid en onheiligheid van deze tijd. Men ziet deze wortel niet, die 

onder de grond verborgen ligt. Hier is een tegengif tegen het Deïsme van onze tijd. Waarom 

onderschat men de Schriften, en ontkent men de noodzakelijkheid van goddelijke 

bovennatuurlijke openbaring? Wel, omdat zij het Woord van de zaligheid verwerpen; zij zien 

niet, dat het Evangelie alleen het woord van de zaligheid is, en dat er geen zaligheid is dan in 

het geloof daarvan; doch het geloof van dit woord zou het Deïsme van deze tijd genezen. Hier is 

een tegengif tegen Arminianisme; want de zaligheid komt niet door de vrije wil van de mens, 

maar door de vrije genade van God, in een Woord van zaligheid, dat tot ons gezonden is. Hier 

is een tegengif tegen Arianisme. Zou iemand de allerhoogste Godheid van Christus en Zijn 

Eigen Godheid loochenen, indien zij geloofden, dat Hij de woorden van het eeuwige leven 

heeft, en dat een woord uit Zijn mond een Woord van zaligheid is? (Jes. 45:22) "Wendt u naar 

Mij toe, alle gij einden der aarde; want Ik ben God, en niemand meer." Hier is een tegengif 

tegen Antinomianisme; want door deze zaligheid worden wij niet zaliggemaakt tot zonde en 

boosheid, maar van de zonde en boosheid. Omdat het Evangelie een Woord van volkomen 

zaligheid is, verschijnt de genade van God daarin aan alle mensen, krachtdadig onderwijzende 

wat de wet bevattelijk leert, namelijk, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden 

verzakende, matig, en rechtvaardig, en Godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. 

Hier is een tegengif tegen wettischheid, of Neonomianisme, zoals sommigen het noemen, dat 
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het Evangelie in een nieuwe wet, en het genadeverbond, als het ware, in een werkverbond 

verandert. Deze tekst en deze leer tonen aan, dat wij niet door een werk, maar door een woord 

worden zaliggemaakt; niet door een werk van ons, maar door een woord, dat ons van God 

gezonden is, namelijk een Woord van zaligheid; (Tit. 3:5) "Hij heeft ons zaliggemaakt, niet uit 

de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar Zijn barmhartigheid." (2 

Tim. 1:9) "Die ons heeft zaliggemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze 

werken, maar naar Zijn Eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor 

de tijden der eeuwen." Hier is ook een tegengif tegen onkundige predikers van het Evangelie, 

die de kenmerken van het geloof met de gronden van het geloof verwarren, of de bewijzen van 

het geloof, met de machtiging tot het geloof, of de voorwaarde van het verbond met de 

hoedanigheden van de bondelingen; alsof de roeping van het Evangelie alleen tot heiligen, of 

tot zondaren, die zulke en zulke eigenschappen hebben, was. Zo leiden zij de mensen voor een 

grond van het geloof tot zichzelf, in plaats van hen uit zichzelf te leiden tot Christus, Die hun in 

een Woord van zaligheid, dat tot hen gezonden is, wordt voorgesteld. De zaligheid zoals het 

Evangelie die voorstelt, is het tegengestelde van alle wettische ontwerpen in de wereld. Het 

wettisch pogen veronderstelt altijd de een of andere goede hoedanigheid in de zondaar, voordat 

hij zich met het Woord van zaligheid mag bemoeien, en zo sluit dat de deur van het Evangelie, 

welke het meent te openen. Doch het Evangelie brengt het Woord van zaligheid om niet tot de 

deur van elke zondaar, en veronderstelt, dat hij van elke goede hoedanigheid, welke ook, 

vervreemd is, en laat voor geen zondaar plaats over om te zeggen, dat hij niet mag toegaan. 

 

9e Ziet hieruit welk belang een ieder erbij heeft, zich te beproeven en te onderzoeken welk 

onthaal hij geeft aan het Woord van de zaligheid, dat tot hem gezonden is. Hebt u het op een 

zaligmakende wijze aangenomen, of niet? 

1. Hebt u het aangenomen als Gods Woord, het Woord bij uitnemendheid, het Woord van 

God in Christus, en hebt u aangenomen, "niet als der mensen woord, maar gelijk het 

waarlijk is als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft?" (1 Thess. 2:13). 

2. Hebt u het aangenomen als het Woord van de zaligheid, een tegenwoordige zaligheid van 

zonde en toorn, die u nodig hebt, deze nabije zaligheid: (Jes. 56:12, 13) "Ik breng Mijn 

gerechtigheid nabij, de stijven van hart, en hen die ver van de gerechtigheid zijn; Mijn heil 

zal niet vertoeven;" deze grote zaligheid, deze verworven zaligheid, deze beloofde zaligheid, 

deze aangeboden zaligheid, die nu wordt aangeboden. Het geloof vestigt zich op iets, dat 

tegenwoordig is. U behoeft niet te zeggen: (Rom. 10:6-8) "Wie zal in de hemel opklimmen? 

Het is Christus van boven afbrengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Het is Christus 

uit de doden opbrengen. Maar wat zegt de rechtvaardigheid, die uit het geloof is? Nabij u is 

het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs hetwelk wij prediken." 

3. Hebt u het aangenomen als een gezonden zaligheid, als van God gezonden, als Gods gift, 

door de hand van Zijn gezanten gezonden, om niet en vrijmachtig gezonden, zonder dat u 

er om zocht, gezonden uit de voorraadschuur van de Goddelijke genade? 

4. Hebt u het aangenomen als gezonden tot zondaren, tot zondaren in het algemeen? Hier is 

een boodschap van grote blijdschap voor alle volken. (Jes. 25:6) "En de Heere der 

heirscharen zal op deze berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van 

reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn." 

5. Hebt u het aangenomen als tot u in het bijzonder gezonden? Tot u, zondaren, zegt de 

algemene uitdeling, tot u, zondaar, in het bijzonder, zegt de bijzondere aanbieding: "Wie 

wil, die kome." Hebt u het dan aangenomen. als tot u gezonden, hoewel u een schuldig 

zondaar was; tot u, hoewel een snood zondaar? Hebt u het onthaald met een mij, een mij 

van persoonlijke toepassing, zeggende: Hier is een aanbieding aan mij, een gift aan mij, een 

belofte uit de hemel aan mij? Hebt u ervaren, dat u bij name geroepen werd, en gezegd: Ik 

heb, in dit Woord van de zaligheid, recht ontvangen, Christus aan te grijpen, en in de 
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zaligheid, die Hij met Zich brengt, en zo vat ik Hem op Zijn Woord: Ik geloof Heere, kom 

mijn ongelovigheid te hulp?" Hebt u hierop de kracht van dit Woord ondervonden, dat het 

als een Woord van de zaligheid, u verloste van uw twijfelingen en vrezen, uw banden en 

boeien, u redde uit uw hulpeloze en hopeloze toestand, en u deed hopen op een volkomen 

verlossing van zonde en ellende? Hebt u een begonnen zaligheid ervaren in het geloof van 

het Woord van de zaligheid, waardoor u werd wedergeboren tot een levende hoop? Begint 

deze hoop uw hart te reinigen? En begint dit geloof te werken door liefde tot God, en haat 

tegen de zonde en tegen uzelf wegens de zonde? En is uw voortdurende toevlucht tot dit 

Woord van de zaligheid, of tot de belofte Gods in Christus om al uw zaligheid? 

 

10e Ziet hieruit wat een stof van blijdschap en lof de gelovigen hebben, die tot het besluit 

gebracht zijn het Woord van de zaligheid aldus te ontvangen; want wanneer het Woord van de 

verlossing door genade wordt aangenomen, dan is het werk van de zaligheid begonnen, en u 

behoeft u nu niet ongerust te maken, al is het, dat u geroepen wordt uw zaligheid uit te werken 

met vrees en beven; want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken. Hij, Die 

het goede werk in u begonnen heeft, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Het 

Woord van de zaligheid mag voor u, o gelovige, al de dagen van uw leven, het woord van de 

vertroosting zijn; want het is een woord van de zaligheid, dat u niet alleen gebracht heeft uit de 

zondige ellendige staat daar u in was, maar het is ook een Woord van zaligheid dat in elke 

toestand de goede tijding van de zaligheid brengt; zaligheid van de duivel, de wereld en het 

vlees; zaligheid en verlossing uit de handen van al uw vijanden; zaligheid van de prikkel des 

doods, zaligheid of verlossing van de verschrikking van het oordeel, van de vloek van de wet, en 

van de schuld van al uw zonden; zaligheid niet alleen van alle kwaad, maar zaligheid tot het 

eeuwige leven, want het Woord van de zaligheid, dat u door genade hebt aangenomen en 

gunstig ontvangen, bevat al de woorden van het eeuwige leven. Het Woord van de zaligheid is 

voor u het Woord des levens, wanneer u onder dodigheid verkeert, en het Woord van vrijheid, 

wanneer u onder dienstbaarheid bent; een Woord van rust, wanneer u moe bent, en een 

Woord van ondersteuning, wanneer u onder enigerlei nood en benauwdheid verkeert. Het is 

een Woord van zaligheid, dat bevestigd is met eden van God: "Opdat wij door twee 

onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is, dat God liege, een sterke vertroosting 

zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast 

te houden." 

 

11e Ziet hier stof tot verschrikking van hen, die geen acht geven op deze grote zaligheid, die 

door dit Woord tot hen gezonden is. "Hoe zullen zij ontvlieden, indien zij op zo grote zaligheid 

geen acht nemen, " een zaligheid, die hun zo nabij gekomen is? O zondaar, het is een zaligheid, 

die u thuis gezonden is, en zult u die verwerpen? Een zaligheid, die tot uw oor gebracht is, 

zeggende: "Hoor, en uw ziel zal leven." Het is een Woord van zaligheid, dat tot uw hart is 

gezonden, en waardoor God aan de deur van uw hart klopt. O, zult u zich van Hem afkeren, 

Die van de hemel spreekt? Indien u het Woord van genade in het Evangelie niet wilt horen, dat 

zegt; "Tot u is het Woord van deze zaligheid gezonden;" dan moet u er op rekenen, dat u het 

Woord van Zijn toorn in de wet zult horen, zeggende, ja, zwerende in Zijn toorn, dat u in Zijn 

rust niet zult ingaan. Als u God niet vreest, zoals mijn tekst zegt, als u nooit overreed zult 

worden, de Heere te vrezen en Zijn goedheid, zoals die geopenbaard is in het Woord van 

zaligheid, dat tot u gezonden is, dan moet u er op rekenen, dat u de Heere en Zijn toorn zult 

vrezen, zoals die in het Woord van de veroordeling is geopenbaard, dat de wet uitspreekt tegen 

hen, die het Evangelie niet geloven: (Joh. 3:18) "Die niet gelooft is reeds geoordeeld." Er is geen 

ontkomen aan dit vonnis van veroordeling, dan door het Woord van zaligheid aan te nemen. 
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12e Ziet hieruit hoezeer het eens ieders belang is dit woord van de zaligheid aan te nemen, 

gunstig te ontvangen en te verwelkomen. "O hoort, en uw zielen zullen leven." Hoort het lieflijk 

geklank van de zaligheid, o verloren, verloren gaande zondaar, voordat de deur van ontferming 

gesloten en de dag van de genade voorbij is. Overweegt: 

 

1. Welke soort van zaligheid aan u is aangeboden. Het is een geestelijke zaligheid, de zaligheid 

van de onsterfelijke ziel: "Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won, en aan 

zijn ziel schade leed?" Indien u uw zielen niet wilt verliezen en verderven, o, neemt dan het 

Woord van zaligheid aan. Het is een dierbare zaligheid, zij loopt door het kanaal van het bloed 

van Christus. Zij wordt u om niet in uw hand gegeven, hoe duur zij ook door de Verlosser 

gekocht is. U hebt er niets voor te betalen, zij is reeds tot de volle prijs betaald; de voorwaarde is 

vervuld. Het is een volkomen zaligheid, een zaligheid van alles waarvan u zaliggemaakt en 

verlost moet worden; een zaligheid en verlossing van ongeloof, vijandschap, godloochening, 

hardheid van het hart, doodheid van het hart, en van alles, wat u tegenwerping doet maken 

tegen het aannemen van deze zaligheid. U zegt, dat u niet kunt geloven, dat u zichzelf niet kunt 

bekeren; maar wilt u zaliggemaakt worden van uw ongeloof en uw onboetvaardigheid? Dit, en al 

het andere wat nodig is tot zaligheid, wordt tot u gezonden, wanneer het Woord van zaligheid 

tot u gezonden wordt. Wilt u een Zaligmaker verwelkomen om u van alles zalig te maken, om 

wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing, en alles voor u te zijn? Het is een eeuwige 

zaligheid. Wilt u gelukzalig zijn na de dood, en een eeuwigheid van gelukzaligheid hebben? Het 

leven en de onverderfelijkheid is door dit Woord van zaligheid aan het licht gebracht. O arme 

stervende zondaar, overweeg wat een eeuwige zaligheid dit is. 

 

2. Overweegt hoe nodig u deze zaligheid hebt. U hebt een duister verstand en hebt nodig 

zaliggemaakt te worden van die duisternis en onkunde. U hebt een schuldig geweten, en hebt 

nodig zaliggemaakt te worden van die schuld. U hebt een hard hart en hebt nodig van die 

hardheid verlost te worden. U hebt krachtige en sterke verdorvenheden en hebt nodig daarvan 

te worden zaliggemaakt. U hebt vele harteplagen en hebt nodig van die plagen verlost en 

genezen te worden. Ziet, al deze zaligheid en oneindig veel meer komt met dit Woord van 

zaligheid; geen zaligheid die u nodig hebt, uitgezonderd. Uw nooddruft is groot, de dood is 

dichtbij, het oordeel nadert: "Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag der zaligheid." In 

de dag van het oordeel zal er voor zondaren geen ander woord zijn, dan een woord van 

veroordeling: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn 

engelen bereid is." Doch nu, in de dag van de zaligheid, wordt dit Woord van zaligheid tot u 

gezonden; nu, nu is het de dag, en misschien, nu of nooit. 

 

3. Overweegt wat een vaste grond dit Woord van zaligheid is voor het geloof, om daarop te 

geloven. Het is het Woord van God, Die niet liegen kan. Het is bekrachtigd door een eed van 

God. Het is een Woord, dat bevestigd is door het bloed van de Zoon van God. Het is een 

Woord, dat betuigd wordt door de Drie, Die in de hemel getuigen. Het is een Woord, dat 

gesproken is door de ingeving van de Geest Gods: "die oren heeft, die hore wat de Geest tot de 

gemeenten zegt." De Geest en de bruid zeggen: Komt; komt en hoort dit Woord van zaligheid; 

komt en gelooft; komt en past uzelf toe, wat u in dit Woord wordt aangeboden. 

 

4. Overweegt het goed recht, dat u hebt om u met dit Woord van zaligheid in te laten. Het is u 

gezonden met het doel, dat u het met toepassing voor uzelf zoudt geloven, en opdat een ieder 

van u, gij man, en gij vrouw, het zoudt ter harte nemen; want tot u is het Woord van deze 

zaligheid gezonden. Tot u is deze minnebrief van de hemel gezonden. Leest de overdracht en 

ziet of hij niet aan u is. Hij is aan u overgedragen, o schuldige zondaar, zeggende: Christus is 

gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is aan u overgedragen, o inwoner van de aarde, die 
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nog niet in de hel bent: "Wendt u naar Mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden." 

Hij is aan u overgedragen, o spotter, die tot hiertoe een bespotter van God en de godzaligheid 

bent geweest: (Spr. 1:20, 22, 23). De opperste Wijsheid roept overluid daar buiten: zij verheft 

Haar stem op de straten: Gij slechten, hoelang zult gij de slechtheid beminnen? En de spotters 

voor zich de spotternij begeren? En de zotten wetenschap haten? Keert u tot Mijn bestraffing; 

ziet, Ik zal mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten, Ik zal Mijn woorden u bekend maken." 

Hij is aan u overgedragen, o wederhorige zondaar. Indien u was uitgezonderd zouden alle 

mensen dat zijn. Ziet Christus is opgevaren in de hoogte, en heeft de gevangenis gevangen 

genomen, en heeft gaven genomen om uit te delen aan de mensen; ja ook de wederhorigen, om 

bij U te wonen, o Heere God. Hij is aan u overgedragen, zwarte en bloedrode zondaar: (Jes. 

1:18) "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, 

zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." 

Hij is aan u overgedragen, die naar andere dingen dorst dan naar Christus: (Jes. 55:l, 2) "O alle 

gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, 

koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen 

dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk 

naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen." Waarom dorst en hijgt 

u naar andere dingen, die u geen voldoening kunnen geven? Ja, hij is aan u overgedragen, o 

vernederde, niet overtuigde zondaar. Zeg niet, dat het u niet kan aangaan, omdat u niet van uw 

zonde overtuigd bent. O het Woord van zaligheid is ook tot u gekomen: (Openb. 3:18) "Ik raad 

u, dat gij van Mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden;" ja, 

tot u, die, zoals in het voorafgaande vers staat, zegt, dat u rijk en verrijkt bent, en geens dings 

gebrek hebt: en niet weet, dat u bent ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 

Zorgeloze zondaar, tot u, ja tot u, is het Woord van deze zaligheid gezonden. Is deze minnebrief 

voor u? O, weet dan, dat u, al hebt u geen wil, toch een recht hebt om die aan te nemen, en 

Christus daarin. 

 

Indien u zegt, dat u het niet wilt aannemen, gedenkt dan, dat u vrijwillig uw eigen doemvonnis 

ondertekent. En ik neem getuigen tegen u, dat u de zaligheid niet wilt hebben, dat u niet tot 

Christus wilt komen, opdat u het leven mag hebben; dat u een snode begeerlijkheid verkiest 

boven de Heere der heerlijkheid, en zo, bijgevolg, de verdoemenis verkiest boven de zaligheid, 

de dood boven het leven. 

Als het geen wil van hardnekkigheid, maar van onmacht is, zodat u zegt: O, dat mijn wil maar 

onderworpen was: ziet het Woord van zaligheid komt, om u van die plaag van onwilligheid zalig 

te maken, zeggende: "Uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van Uw heirkracht." Tot u is het 

woord van deze zaligheid gezonden, opdat u het zult verwelkomen, en voor zover u het 

verwelkomt, zover bent u gewillig. Indien u zegt, dat u het Woord niet als een Woord van 

zaligheid voor uzelf durft aannemen; waarom durft u niet aannemen wat God u aanbiedt? Hoe 

durfde u tegen God zondigen, toen Hij het u verbood? En nu durft u Zijn Woord niet tot uw 

zaligheid aannemen, nu Hij het u gebiedt! Hoe durfde u tegen Zijn gebod u aan Zijn 

grimmigheid wagen? En nu durft u het, op Zijn roeping en op Zijn gebod, niet wagen op Zijn 

goedgunstigheid door Christus! Was het niet genoeg, dat u Zijn rechtvaardigheid hebt beledigd? 

En zult u het nu ook nog wagen Zijn barmhartigheid te verachten? Dit is erger dan al uw vorige 

zonden, dat Hij aanbiedt u van de schuld van al uw zonden zalig te maken, en dat u dit weigert. 

 

Zegt u, dat u niet kunt wegens uw algehele onmacht; dat zal u niet verhinderen. U kunt niet 

geloven, u kunt niet tot Christus komen; doch gelijk het Woord van zaligheid tot u gezonden is, 

zo is ook de zaligheid tot u gekomen, omdat u niet tot haar kunt komen. De Zaligmaker is tot u 

gekomen, omdat u niet tot Hem kunt komen. Bent u voor Hem? Het Woord van zaligheid is 

een Woord van kracht; er is een trekkende kracht in, om u te trekken, die niet kunt komen: 
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"Wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal Ik ze allen tot Mij trekken." Bent u gewillig om 

getrokken te worden? Dan is het Woord van zaligheid in zoverre met kracht tot u gekomen, dat 

het uw onwilligheid weggenomen en u gewillig gemaakt heeft. Ziet uit naar een nieuwe trek van 

de almacht; want het is het almachtige Woord van de almachtige God. Er is zaligmakende 

kracht, trekkende kracht in. Verwelkomt het als zodanig, en op de rechte tijd zult u zowel 

bekwaam zijn als gewillig. Uw geloof moet niet geoefend worden in het besef van bekwaamheid 

en geschiktheid van uzelf, maar in het besef, dat u van uzelf onbekwaam en ongeschikt bent. 

Onze bekwaamheid is uit God, de zaligheid is uit God: (2 Kor. 5:18). "En al deze dingen zijn uit 

God, die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de 

verzoening gegeven heeft"; en zij bevat alles wat u nodig hebt tot zaligheid. Indien er het 

geringste deel van aan u was overgelaten, zou het niet al uw zaligheid bevatten. Wat u niet kunt 

doen, kan deze zaligheid doen; daarom neemt haar aan en dankt er God voor, dat tot u het 

Woord van deze zaligheid is gezonden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


