Th. Van der Groe

Van de valse rechtvaardigmaking der geveinsde waan- en tijdgelovigen
Hoe grotelijks ongelukkig zijn hier nu weer alle geveinsde tijd- en waangelovigen, die
zichzelf ook achten als gerechtvaardigden in Christus. Ach! hoe geheel ellendig, ja
dodelijk worden die arme zielen van de Satan en van hun eigen arglistig hart niet
misleid. De heilige God haat de geveinsdheid met een zeer grote haat, en van de man
des bedrogs heeft Hij een gruwel, Ps. 5:7. Hij spreekt voorwaar, een rechtvaardig verdoemend vonnis uit over al degenen, die huichelarij beminnen, en die de leugen tot
hun toevlucht stellen. Een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen, Spr. 12:2.
Maar zal er ook een schandelijker verdichtsel zijn, en dat snoder is in de heilige ogen des
Heeren, dan wanneer een geveinsde zich zelf rechtvaardigt, als hij van God verdoemd
wordt? Het is waarlijk droevig, als oprechten in hun vlagen van verzoekingen zich zelf
lichtelijk veroordelen, terwijl God hen toch rechtvaardigt, maar het is schrikkelijk, als de
valse Christenen, die altijd hinken op twee gedachten, zich zelf lichtelijk rechtvaardigen,
wanneer God hen veroordeelt en tot hen zegt: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en
neemt Mijn verbond in uwen mond? Ps. 50:16. Het bedrieglijk waangeloof doet anders niet
in de grond, dan dat het maakt, dat de mensen zichzelf zegenen in het hart, als zij de
woorden des vloeks horen, Deut. 29:19.
Wij hebben, toen wij de leer verhandelden, reeds een en ander zeer gewichtig gebrek in
de valse rechtvaardigmaking van de geveinsden aangewezen, en daar kunnen er ook
lichtelijk vele andere genoemd worden, want aangezien dezelve toch maar een louter
schandelijk verdichtsel van de Satan is, waar de oprechten door Gods genade voor
hebben geleerd te beven, zo kan het niet anders zijn, of zodanig verdichtsel moet dan
ook van allerlei gruwelijk bedrog en snode arglistigheid als aaneen hangen. En waar
zouden wij haast een einde vinden, als wij dat alles met onderscheid zouden aan de dag
leggen? Wij zullen er daarom hier tot een ieders waarschuwing en beproeving slechts nog
een enkel stuk bij neer stellen.
Er is meermalen gezegd, dat het geslacht van de geveinsde waan- en tijdgelovigen in
tweeërhande soort moet onderscheiden worden, namelijk in wettische en evangelische
geveinsden. De laatsten hellen altijd meest over naar het Enthousiasme, gelijk de
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anderen naar het Pelagianisme. De wettische geveinsden hebben doorgaans meer op met
de heiligmaking, dan met de rechtvaardigmaking, maar weinig met de heiligmaking.
Maar naardien zij beide geestelijk blind, en in de grond enkel natuurlijke en
onwedergeboren mensen zijn, zo kennen zij noch de ware heiligmaking, noch de
rechtvaardigmaking, en begrijpen dus ook het wezenlijke en noodzakelijke verband niet,
waarmee die twee Goddelijke genadeweldaden zeer nauw en vast gehecht zijn.
(1) De wettische geveinsden of waangelovigen plegen doorgaans meer in de Wet te
studeren, dan in het Evangelie. En daarom loopt de gehele koers van hun weg dan ook
meest wettisch uit, in het kanaal van een uitwendige heiligheid of plichtpleging. Zij
willen eerst werken, en dan zullen zij geloven. Zij moeten eerst hun best doen, om God
te dienen, en Hem aangenaam te zijn met hun werken, en dan verwachten zij van Hem
uit genade gerechtvaardigd te worden, om Christus verdiensten. Deze ongelukkige
mensen doen in hun blindheid eveneens, gelijk als die de paarden willen spannen
achter de wagen. Zo willen zij de heiligmaking ook eerst instellen voor de
rechtvaardigmaking, op een Pelagiaanse manier. Als zij eerst hun werk enigszins wel
gedaan hebben jegens God, dan zal God ook Zijn werk wel doen jegens hen. Het is,
helaas, niet te zeggen, hoe dom tevens en hoe schrander en listig deze handel wel toegaat
bij de grote hoop van ons Gereformeerde volk! Ja, hoe ook zelfs degenen, die wel een
goede, gezonde belijdenis van de leer doen, toch echter in de grond van hun praktijk
enkel deze weg altijd uitwerken. Zij zijn van Gods genade, en van hun
rechtvaardigmaking en zaligheid door Christus nog geenszins verzekerd, hun geloof is zo
sterk nog niet. Maar wat zullen zij hier nu doen? Zij menen, dat zij hun best moeten
doen in de plichten der religie en in een goed leven, en dat zij daarin volstandig moeten
aanhouden, zoveel als in hun vermogen is, en hun zwakheid hun wil toelaten. En zie,
dan scheppen zij hoop, dat God hen ook, om Christus wil, in genade zal aanzien, en
hun zonden vergeven en hun de zaligheid schenken, enz.
Of indien zij anders zo dom niet zijn, maar enige ontdekking aan zichzelf, en een betere
kennis door de middelen bekomen hebben, dat zij weten, dat zij nog onbekeerd, en
zonder Christus en de genade zijn, dan woelen en wurmen zij er toch al op aan met
gebeden, zuchtingen, tranen en duizend andere dingen, om God nog eindelijk eens tot
genade te bewegen, dat Hij hun het geloof en de rechtvaardigmaking ook wil schenken,
enz. Maar zij geloven hun zondige en dodelijke onmacht en verloren staat in Adam niet,
noch hun ingeworteld ongeloof en vijandschap tegen God, noch de verdoemelijkheid
van hun beste werken. Zij zijn deswege niet heilig gewond en verslagen binnen in hun
harten. Zij hebben nooit nog waarlijk te doen gekregen met de hoge en heilige God,
tegen Wiens geduchte Majesteit zij al hun dagen zo snood gezondigd hebben.
Zij geven ook niet behoorlijk acht op Zijn genadige beloften, waarin Hij de arme,
boetvaardige en gelovige zondaren de gehele rechtvaardiging en het eeuwige leven om
niet schenkt in het Evangelie, door de Heere Jezus Christus. Hier gaan en werken zij
altijd blind over heen, en staan nooit in hun gemoed ernstig stil, om een rechte kennis
te nemen, door de werking van de Heilige Geest, van de eigenlijke aard en natuur van
het Evangelie.
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Al deze dingen dus tezamen bijeen, zijn de waarachtige schadelijke oorzaken van hun
verkeerde wettische handel, en dat zij in plaats van de heiligmaking enkel te zoeken door
de rechtvaardigmaking des geloofs, integendeel aldaar op uit zijn, om de
rechtvaardigmaking te bekomen door de heiligmaking.
En ach! wie zal er toch in staat zijn, om deze dwalenden van geest op het rechte spoor te
leiden en hen te brengen op het pad van het zuivere geloof in de Heere Jezus Christus,
voor dat het eerst Gods tijd zal zijn, om zich over hen te ontfermen, en over hen uit te
gieten de Geest uit de hoogte, om de barre woestijn van hun wettische harten eens te
veranderen in een vruchtbaar veld van genade? Jes. 32:15. Zij zullen wel gewis in hun
staat zo lang rampzalige wettische geveinsden blijven, met al de algemene gaven van de
Geest, totdat de ontfermende God hen zelf door Zijn Geest eens Evangelische gelovigen
zal believen te maken. O! het is hier immers ook waarachtig, hetgeen de Heere zei tot
Zerubbabel: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt
de Heere der heirscharen, Zach. 4:6.
Wij moesten dan meer daarnaar staan, om met die ongelukkige wettische zielen zelf
evangelischer en geloviger voor de Heere te handelen, en lankmoedig wachten, met stille
gebeden op de levendigmakende adem van Gods almachtige Geest over hen en op een
gewenste zegen van de rechte bekeringsmiddelen. Altijd gedenkende, dat, om der
mensen zielen van de Wet te leiden tot de Genade, niet minder dan een nieuwe
schepping van Gods hand nodig is!
2. Wat aangaat de Evangelische waangelovigen, deze handelen voorwaar in een ander
uiterste niet minder geheel verkeerd, en zij schijnen wel nader bij te komen aan het ware
gerechtvaardigde Christendom, dat leeft uit het geloof, Hab. 2:4. Maar zij zijn er in de
grond al ruim zo ver af, ja vallen doorgaans zelfs bezwaarlijker te overtuigen, dan die
eerst genoemden, omdat zij nog dieper ingewikkeld zijn in het bedrog van de satan, en
door een fijner waangeloof zelfs ook opgeblazener zijn. Al wie aandachtig op de heilige
wegen des Heeren in het Christendom let, zal deze waarheid ook zo bevinden. Het zijn
meestal mensen, die enige tijd, korter of langer, in algemene overtuigingen des Geestes
gegaan hebben, waar zij uitgeholpen zijn door enige verlichting in hun verstand van de
zuivere geloofs- en rechtvaardigmakingsleer, die hun ook zelfs enige hemelse gave van
Christus en van de genade heeft doen smaken, Hebr. 6:4, waardoor zij dan nu achten
oprechte gelovigen en gerechtvaardigde Christenen te zijn. Want ook het waangeloof
geeft de bedrogen zielen, door de arglistige werking van de satan, een gepleisterde en
nagebootste rechtvaardigmaking, of zoiets, dat naar de ware rechtvaardigmaking een
bijzonder zweem en gelijkenis heeft.
Wij weten immers, wat een sterke inbeelding in het natuurlijke soms wel vermag, en hoe
men door dezelve de dingen als waarlijk bezit, en er zich mee vergenoegt en vermaakt,
enz. welke men toch waarlijk mist, zo doet het waangeloof de misleide zielen hier ook
wandelen en zich verlustigen in een valse en ingebeelde rechtvaardigmaking, welke zij
zichzelf als opgedrongen en familiair gemaakt hebben, door het schijngeestelijk licht van
de Evangeliewaarheden, dat hun verstand op een aangename wijze heeft beschenen.
Bij sommigen staat dat waangeloof wel ten eerste zo onbeweeglijk vast niet, gelijk toch
ieder ding slechts zwak en gering is in zijn beginsel. Zij konden toen wel licht geschud

3

worden, en hun eigen geweten zelf placht hen doorgaans te beschuldigen, dat de wortel
van de verzoening en van Christus gemeenschap niet diep genoeg neerwaarts geschoten
was in de grond van hun harten. Maar, met der tijd zijn zij daar allengskens overheen
gekomen, en het zaad van hun genade en verzekering is ongevoelig opgeschoten, dat zij
ook zelfs niet weten hoe. Al doende leert men. Maar zo gaat het de waangelovigen ook.
Indien zij een lange tijd, zonder ontdekt te worden, in het Christendom verkeren, dan
wortelen zij te met in het waangeloof, en worden daar nu ook als in bevestigd en gebolwerkt en verzegeld. Ja, het kan geschieden, en het geschiedt mogelijk maar te veel, dat
er zijn onder deze mensen, die eindelijk als mannen en meesters worden in de
handelingen van het Christendom, en die zichzelf ook wel achten pilaren te zijn. Dan
zijn zij gereed, om een ieder aan te zien, als verre beneden hen geplaatst. En zulks zal ons
niet vreemd voorkomen, als wij slechts in acht nemen, dat men zowel in de algemene,
als de zaligmakende gaven van de Geest met der tijd een ongevoelige wasdom en een
vast hebbelijk talent kan krijgen. En zie, daarmee zullen in de geveinsde waangelovigen
de opgeblazenheid en de ijdele inbeelding van hun staat dan ook sterk opwassen, totdat
zij eindelijk beginnen zeer grootsprekend en onhandelbaar te worden, en alle anderen
boven het hoofd te wassen. En waar het met de zodanigen dan naar toegaat, dat zal ons
niemand lichtelijk kunnen zeggen, dan slechts in 't algemeen, dat hovaardigheid is vóór
de verbreking, en de hoogheid des mensen vóór de val, Spr. 16:18. Die hier maar stil
Gods tijd kan uitwachten, en op Zijn heilige en ontzaggelijke wegen aandachtig steeds
mag letten, die zal dan wel somtijds in het lot van deze ongelukkige mensen reden
genoeg vinden, om de Heere zijn God duizendmaal ootmoedig te danken, dat Hij hem
zo ontfermende heeft willen bewaren voor de steile en dodelijke klippen van de
huichelarij.
Maar wat is nu het voorname gebrek in de valse rechtvaardigmaking van deze mensen,
waarom die in de ogen van de heilige God waarlijk niet anders is, dan een louter
schandelijk verdichtsel, en een kunstig geweven spinnenweb? Zulks is bijzonder hierin
gelegen, dat zij (door ware overtuiging van de Geest niet recht voor die heilige genade
bereid), dezelve dan ook niet wezenlijk door het oprechte geloof des Geestes van God
Zelf in hun harten ontvangen hebben. De rechtvaardigmaking die zij hebben, was nooit
Goddelijk. Zij hebben die niet verkregen in dat heilige en geestelijke licht van het
zuivere geloof door de Heere Jezus Christus, waarin de ware uitverkorenen die
verkrijgen, maar slechts door de algemene verlichting, welke de tijdgelovigen en ook
verworpenen eigen is. Daarom is ze dan ook niet levendig en krachtig door de werking
van de geest, om hen een recht grondige en wezenlijke smaak te doen nemen van de
ware verzoening met God in het heilige Middelaarsbloed van Christus, zoals
noodzakelijk vereist wordt tot een geestelijke en inwendige vernieuwing des gemoeds, en
om hen alzo te doen toegaan met een waarachtig hart en volle verzekerdheid de geloofs,
hun harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en het lichaam gewassen zijnde
met rein water, Hebr. 10:22. Ach neen, die Goddelijke kracht van de ware geestelijke
rechtvaardigmaking hebben zij in dier voege nimmer ondervonden. Die adem van de
Almachtige God is bij hen nooit doorgedrongen tot in het merg en sap van hun
gemoed. En daarom blijven die arme ongelukkige waangelovigen dan toch
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onveranderlijk altijd steken in de grond van de dode natuur, in Adam, waardoor zij de
zonde en de wereld ook onafscheidelijk blijven aankleven met hun innigste zielsgenegenheid. Daarom kan het niet anders wezen, of zij moeten dan ook steeds in een
onverzoenlijke vijandschap blijven staan met de ware heiligmaking van het hart en van
het gehele leven. De heiligheid, die zij bezitten, is maar een loutere schijnheiligheid en
een valse glinstering voor de ogen van de mensen. Zij misbruiken de Goddelijke genade,
waar zij van roemen, en die zij zichzelf valselijk inbeelden, en veranderen die t' aller tijd
in ontuchtigheid, Judas vs. 4; alzo zij zich nimmermeer met ware ernst begeren, dat die
genade geheel over hun zielen en lichamen zou heersen, tot een waarachtige doding en
uitroeiing van hun geliefde boezemzonden. Hoewel zij zich voor de grove zonden
wachten, lopen zij toch over de kleine zonden zeer gemakkelijk heen. In de grond van
hun harten is die heilige Christenregel des Apostels niet geschreven: Ik zelf dien wel met
het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde, Rom. 7:26. En daarom, wat
deze mensen ook hebben mogen, zij missen altijd een tedere liefde voor de oprechte
zielsgodzaligheid, en een ernstige haat en strijd tegen de zonde. En daar zijn er ook
genoeg onder hen, die in de wereld voor heiligen gaan, en die toch diep zijn ingewikkeld
in een heimelijke zondehandel van wellust, onreinheid, bedrog, gierigheid,
hovaardigheid, of welke soort van vleselijke zonde het dan ook wezen mocht. En
sommigen houden die dodelijke handel zo lang gaande, totdat het basiliscus-ei van hun
geveinsdheid, door de rechtvaardige wraak des Heeren, eens eindelijk in stukken
gedrukt wordt, en ziet, dan barst er ook een adder uit, Jes. 59:5.
Ongelukkige mensen, voorwaar! als het dan ook moet heten, hetgeen met een waar
spreekwoord gezegd wordt: "De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel, en de gewassen
zeug tot de wenteling in het slijk," 2 Petrus 2:22.
En hiermee achten wij, dat het hooggewichtig leerstuk van de rechtvaardigmaking, als
een zuivere vrucht van het geloof genoeg van ons verhandeld is.

Bron : Toetssteen der ware en valse genade – Th. Van der Groe

5

