Vrienden,
We hebben geworsteld met de vraag of er een boodschap was voor deze vergadering, en of er ook een
boodschap was voor de Reformatorische kerken.
En we menen ook een boodschap gekregen te hebben.
Een boodschap in de vorm van een vraag.
Een zeer ernstige vraag.
Een vraag van de Zoon des mensen.
Een vraag gericht aan de aarde.
Een vraag gericht aan Nederland.
Een vraag gericht aan de Reformatorische kerken.
Een vraag gericht aan ons.
Deze vraag uit Lukas 18:8; Doch de zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de
aarde?
Zal hij nu nog geloof vinden?
Sommige menen het geruis van Zijn voetstappen te horen.
Toch weten we de dag niet.
Maar is er nog geloof?
En wat is een waar geloof?
Gods woord geeft een duidelijk antwoord: Die in de Zoon geloofd, die heeft een waar geloof.
Laten we ook eens bezien, wat de oude gereformeerde vaderen verstonden onder een waar
zaligmakend geloof.
Wat de eigenschappen van dat geloof zijn.
Volgens een Confessie opgesteld in het jaar 1613, onder
het voorzitterschap van Johannes Bogardus.
Deze confessie is gegrond op de CATECHISMUS.
Punt 1: Dat het geloof niet kan wezen, zonder de kennis van Christus en Zijn verdiensten.
Punt 2: Dat het geloof niet kan wezen, zonder de zekerheid van de vergeving der zonden.
Dus deze Confessie eist voor een waar geloof:
KENNIS VAN CHRISTUS EN ZEKERHEID VAN DE VERGEVING DER ZONDEN,
anders heeft men geen waar geloof.
Eist de Confessie niet teveel?
Nee, wat deze Confessie is gegrond op de CATECHISMUS.
Maar eist dan de CATECHISMUS niet teveel?
Nee, want de CATECHISMUS is gegrond op GODS WOORD.
Ursinus zegt: Door het geloof wordt de mens gerechtvaardigd en wederom geboren.
Dus deze oude gereformeerde vaderen stelden:
Hebt u het ware geloof?
Dan kent u Christus.
Dan hebt u verzekering van de vergeving der zonden.
Dan bent u wedergeboren.
Wie u ook bent, is u dit zaligmakend geloof geschonken?
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O, zijn er noch die deze zaken kennen?
Men hoort er zo weinig van getuigen.
Is uw mond al gestopt?
Bent u verdoemelijk voor God geworden, en aan het eind van de wet gekomen?
Is die andere gerechtigheid u getoond?
Namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus?
Bent u om niet gerechtvaardigd?
Door het geloof in Zijn Bloed?
Dan is het vrede
Dan is er liefde
Dan is er een thuiskomen
Dan is er een stamelen
Maar het is hier de strijdende kerk.
Het moet noch door grote verdrukkingen.
U bent vaak als een eenzame mus op het dak.
Toch hebt u altijd goede moed.
Toch is daar de vaste grond der dingen die men hoopt.
Toch is daar het bewijs der zaken die men niet ziet.
Maar voelt u de nood van de kerk?
Ziet u de chaos in de kerk?
Het u tranen genoeg?
Waar is de algemene christelijke kerk?
Waar is de gemeenschap der heiligen?
Hoe moet het nu moet Gods eer?
Hoe moet het nu met Zijn grote naam?
Hij heeft toch alles gegeven?
Wat doen wij ermee?
Wat doet de Reformatorische kerk ermee?
Is overtuiging al genoeg?
Is zondekennis al genoeg?
Kunnen we het verdienen met zuchten?
Is er dan geen Borg nodig?
Heeft Hij dan tevergeefs geleden?
Heeft Hij daarvoor Zijn Bloed gestort?
Is Hij daarvoor gestorven?
Wordt de Geest niet bedroefd?
Wordt de Geest niet wederstaan?
Wordt het bevel van Christus wel opgevolgd?
Of is het Evangelie geen kracht Gods tot zaligheid?
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En wie u ook bent:
Kent u de Christus niet?
Kent u de vergeving der zonden niet?
De Confessie zegt u dan, dat u geen waar geloof heeft.
Ursinus zegt dan, dat u niet wederom geboren bent.
De Confessie kent geen hebbelijk geloof.
Ursinus en de oude vaderen weten niet van een twijfelachtige wedergeboorte.
O, we wensten wel, dat we met de ganse Reformatorische kerk vergaderd waren om op deze Confessie
te wijzen, en te vragen: O leraars van de Reformatorische kerken, kunt u deze Confessie ondertekenen,
of kunt het niet? Als u het niet kunt, bent u niet voluit Reformatorisch.
O, we wensten wel met alle Reformatorische leraars vergaderd te zijn, om met elkander te wenen, dat
we zover van de waarheid afgeweken zijn.
O leraars, slaat u hoorders van valse gronden af als u ze liefheeft.
Er is toch maar Een Fundament, en dat is Jezus Christus en die Gekruisigd.
O leraars, onderzoek u zelf zeer nauw, of dat gij in het geloof zijt.
O, als Christus komt, zal Hij zoeken naar dat geloof, wat we vinden in die machtige
GELOOFSBELIJDENIS, die een waar gelovige met het hart belijdt:
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des Hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven, nedergedaald
ter helle; ten derde dagen wederom opgestaan van den doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders;
Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest,
ik geloof een algemene Christelijke Kerk.
De gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven. AMEN.

D.H. van der Meer - Bruinisse
Boodschap uitgesproken op een bidstond,
6 december 2003, Nieuw-Lekkerland.
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