
De Roerdomp
en de Steenuil

Ik ben een Roerdomp der woestijn gelijk
geworden, ik ben geworden als een

Steenuil der wiidernissen. Psalnt / 02 : 7

D.H. van der Meer

Psalm 74:28 oude bediming:

Wil deze wreden overgeven niet
De ziel Uwes tortelduifkens deemoedig;
Wil ook niet eeuwig veÍgeten, Heer goedig,
Uw arm volk, 't welk men u troosteloos ziet.

D.H. van det Meer
Btuinisse, 17 augustus 2004



Voorwoord

Onze innedijke drang tot het schrijven van dit boekwerkje
komt voort uit een begaan z\n met de eenvoudigelezer en dan
met name de jeugd.

Reeds in de tijd dat we ouderling waren bezat de jeugd een
speciale plaats in ons hart. Met dit boekwerkie willen we de jon-
ge lezer aaÍtzetteït tot onderzoek.

Dit boekwerkje handelt over een geschrift van de godzalige
Thomas Boston. Een leraar Israëls in het oude Schotland. Zi1n
boek'De viervoudige staat'is het meer dan aanbevelingswaardig
om gelezen te worden. Met name de passage in het boek betref-
fende de twaalf voorafgaande slagen wordt in dit boekwerkje be-
handeld.

Benoemt Boston op grond van Gods !7oord des mensen le-
vendmaking pas na de twaalfden slag. In deze ujd benoemen ve-
le ketken de levendmaking bij de eerste slag. Een droevige dwa-
ling die de kern van de Reformatie raakt. Namelijk de Rechtvaar-
dig"g van de Goddeloze.

Onze wens en bede is dat dit boekwerkje mag 
^^flzetten 

tot
(onderscheidend) onderzoek en mocht het zljn tot heil van de
jonge lezer.

D.H. van der Meer

Een aafigenaÍne ontmoeting

Ik ben een Roerdomp der woestl'n gel/k geworden, ik ben

geworden a/s een Steenuil der a,,tldernissen.

Psalm /02:7

Steenuil Wat laat grj een klagend geluid horen Roerdomp,
wat is daar toch de reden van?

Roerdomp Ach steenuil, ik heb er alle reden toe om een klagend
geluid te laten horen. Mijn hart weent vanwege de

vervallen hut van ketkeliik Nederland.

Steenuil Ik vermoedde het al. Om diezelfde reden zit ik hier
in de wildernis.

Roetdomp 'Wee ons, ketkelijk Nederland, dat zover is afgewe-
ken. De waarheid struikelt op de stÍaten.

Steenuil Daarom ben ik ook met een boekje in een hoekje
terecht gekomen.

Itoerdomp Zegmtl Steenuil, welk boek gij ter hand genomen
hebt.

Steenuil Een werk zo zuiver als glas van de Godsman Tho-
mas Boston.

Roerdomp O, dat Godzalige kind en die knecht des Allethoog-
ste die zoveel zegen op zijn arbeid onwangen heeft.

Steenuil J^,tujbeschrijft in dit boek de viervouclige staat des

mensen.



Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roetdomp

O, rvaren er nog zulke letaars. $Vat zou dat nog een

zegen kunnen zijn voor onze natie.

Ik ben zeer bevreesd dat zulk een leraar rn deze tijd
weinig toehoorders zou hebben.

Je zou misschien wel eens gelijk kunnen hebben
Steenuil.

Ja,want dezeleraat deed geen watet bij de wijn. Het
liikt mij wel nuttig om dit boek wat te bespteken met
elkaar.

Ja, misschien kunnen we eÍ nog leringen uittrekken
en wie weet zijn eÍ nog eefizame mussen die mee-
luisteren en zodoende noch kruimeltjes mee mogen
pikken voor hun hongerige ziel.

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Eerste samenspfaak

Boston neemt in de zogenaamde twaalf slagen of
afkappingen een natuurlijk beeld. !7e zien als het
waÍe een dode stam en daataan verbonden een dorre
rank.

Wat een beeld. Dat is nu een voorstelling van wat
een mens geworden is door de val in Adam. Het
hoofd van het werkverbond. Eerst een heedijke ftis-
se boom - m^ar nadat hij het werkverbond vetbro-
ken had - geworden tot een dore boom en in hem
al zljn nakomelingen als dorre ranken.

Toch heeft God van eeuwigheid nog van zulke dor-
re ranken uitverkoren.

Zewaren het eigenlijk waard om afgehouwen en
verbrand te wotden. Maar God beschikte anders. Hij
had ze lief met een eeuwige liefde en daarom zalHíj
ze trekken.

Boston schdjft God neemt het kapmes ter hand,
I{rj gaat de dore rank bewerken. Hij geeft een slag

en de tank wotd getroffen. Er schieten door deze

slag enige stralen in de donkere ziel en Hij laat de

mens zien dat hij een vedoren mens is. Een ge-
rechtshof wordt opgericht in des mensen boezem en

zo wotdt hij overtuigd van zonden gerechtigheid en

oordeel.

Roerdomp O Steenuil, weet,e waar ik nu aan moet denken. Na-
meiijk dat velen deze eerste slag houden voot de

levendmaking of wedergebootte.



Steenuil Ik weet waar 1e op doelt. Ze wl,lTen niets van een
voorbereidend o f voor afgaand werk weten. B o s ton
ligt echter duidelijk op één lijn met de refoÍmatoÍen
en de oude theologen van vooÍ en rond 1600 die
leerden dat God een mens voorbereid tot de weder-
geboorte.

Roetdomp Ja, Boston zou zulke mensen ernstig vermanen, die
stelden dat de eerste slag de mens al levendmaakt.
Hij zou hen waarschuwen en zeggen: u bedriegt u
zelf voor de eeuwigheid, want u bent wel getroffen
en overtuigd. Maar dit is de zahgrnakende overtui-
ging niet, De zahgmakende overtuiging wordt inge-
leefd bij de twaalfde slag. Dus u bent nog verbonden
aan de dode stam. Als God u geen slag meer geeft
blijft u een dorre tank 

^ 
n een dode stam.

Steenuil Wat een kracht der dwaling om te stellen dat men bij
de eerste slag al levendgemaakt zou zíjn, en dan ook
onwetend gerechtvaardigd en onwetend Christus
ingelijfd te zljn. Het begint bij deze mensen direct
met Christus, zij het onbewust.

Roetdomp Boston zou zulke mensen toeÍoepen: je bent veel te
vroeg bekeerd. Je bent nog onder de wet. Pas het
einde der wet is Chdstus!

Steenuil $Vat was Thomas Boston dan Schriftgetrouw. Nee,
die bedroog geen mensen voor de eeuwigheid. Zou
hij daatom zoveel vrucht op zrln arbeid gekregen
hebben?

Ja, we kunnen vast geloven dat God zeer nauw opSteenutl

Steenuil

Roetdomp

de leer toeziet. Want die van elders inklimmen zijn
dieven en moordenaars. En dat is zeker het geval als
men afdwaalt in de leer.

O, vele durven na de eerste slag al aan het avond-
maal te komen. \Wiens schuld is dit? Ik denk toch
wel in de eerste plaats de leraars.

Och dat mrjn hoofd wateï ware om te bewenen de
dwalingen der kerken. Steenuil, het wordt nacht, we
hopen tot de volgende keer.



Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Tweede samensptaak

Ik dacht bij mezelf, we gaan Roerdomp maaÍ weer
eens opzoeken in die barre woestijn.

Daar doe je goed aan Steenuil. De wildetnis waar jij
in woont is trouwens ook niet zo'n aangename

plaats.

Laten we toch niet gaan klagen waaÍ we wonen,
want ie weet wat er geschreven staat: Ik weet waar
gij woont, namelijk waar de troon des satans is. Daat
zíjnwe allebei wel achtergekomen.

O ja Steenuil, satans listen zijn me niet onbekend,
vooral satans verdraaien van Gods woord.

Ik weet wat je bedoeld Roerdomp, hij kan verschij-
nen als een engel des lichts en dat doet hij ook rvel

door middel van leraars.

Ztlke leraars komen in hun prediking bijna nooit
verder dan de elf slagen zoals omschreven doot
Boston.

Ja, de mens 'nvordt al zaltggesproken als ze wat ken-
tekenen hebben die in de zogenaamde siagen voor-
komen.
Er wotdt hun geleerd dat de wedergeboote begint
met ellendekennis.

O, wat zou Boston tekeer gaan tegen zo'n leet.

En rvat zo onbegrijpelijk is, men prijst ziin boeken
ook nog aan. Ik ben bevreesd dat ze Boston nooit

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

goed begrepen hebben.

Ja, en dan beweren ze: wíj hebben de zuivere leer
van de Reformatie.Maarletmaar eens op. Zelden
wordt tijdens leesdiensten een preek van deze gods-
mannen gelezen. En als het al gebeurd meest zeer
selectief.

Ja, dan zeggen ze: denk eÍom, het zal niet zonder
Christus gaan hoor, echter even later st^^fl ze te ver-
L6ndigen: als God met ie begint - dat kan zï1n op
een kermis een r.oetbalveld of waar dan ook - dan
ben je direct van dood levend gemaakt, dus weder-
om geboren en in Christus ingelijfd en gerechtvaar-
digd maar dat weet je nog niet. Is dat geen list, Steen-
uil?

Dan beluisteten we bii Boston wel een andete
taal.Eigelijk leert hij met zï1n zogenaamde elf slagen
of afkappingen dat het allemaal noch maar algemeen
rverk kan zljn en dat men nog een dorre rank is

Juist Steenuil, het kan voorbeteidend wetk zljn,be-
doelt Boston, m^ ï dat zíet een mens pas nadat hij
de laatste slag toegediend gekregen heeft, waar hii
werkelijk van de oude dode stam afgekapt wordt en
ingeênt wotdt in de levende stam, dat is Christus, eÍl
dan mag hlj zien dat God een voorbereidend werk
met hem gehouden heeft.

Daarom is het zo diep treurig dat zevan de heilsor-
de die bestaat in: ellende, vedossing en dankbaar-
heid, een heilsrveg hebben gemaakt.
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Roerdomp Ja, men heeft eerst wat ellendekennis, en vedossing
en dankbaarheid volgen daarna vanzelf wel. Als je de
ellendekennis maar hebt.

Steenuil Maar men heeft er geen erg rn dat die ware ellende-
kennis pas in en na de vedossing geleerd wordt.
'Want de ellendekennis dre zij bedoelen, daatmee
zondigt de mens tegen de wet. Daarom is drt de wa-
re ellendekennis eigenlijk niet. Wel wil God deze
ellendekennis gebruiken als een voorbereidende weg
voot de uitverkoren zondaat.

Roerdomp Je spteekt nazr ml1n hart man, de ware ellendekennis
wordt pas ingeleefd in en na de verlossing en is veel
smarteliiker want dan leeft men de zonde tegen de
liefde in.

Steenuil Ja, dan horen we Paulus en de ganse kerk steunen: ik
ellendig mens, wre zal mij verlossen van dit lichaam
der zonde en des doods.

We moeten afbreken mijn vriend, want ik zie de
maan ztch aftekenen tegen de hemel.

Roetdomp

Roerdomp

Steenuil

In wat wildernis verkeert u Steenuil? Is het hier niet
levensgevaatlijk?

Ach Roerdomp, ik zithier veilig, want ik zit in een
hoog vertrek. Hier kan het wild gedierte niet gemak-
kelijk bijkomen en als het geva; Í echt dicht bijkomt
ga rk ztngen: geeft 'wild gedierd dat niets in 't woen
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Derde samenspraak

ontziet, de ziele vafl u tortelduif niet over.

Roerdomp Ja Steenuil, de aarde is een huilende wildemis gewor-
den.

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

ZulTen wij nog iets van dat kostelijke boek bespre-
ken?

Om al de twaalf slagen afzonderlijk te bespreken,
daarvan zie ik omwille van de kern vanaf.

Hoe dat zo Roerdomp?

Ik hoop dat de mensen die dit lezen nieuwsgierig
gaan worden en zelf dit werk van Boston gaanlezen,
kon het zljn tot hun heil. Ik zie ook niets liever dan
dat men werkelijk weet keert tot deze oude beproef-
de waarheid die naar de Godzaligheid is.

Kot geleden sprak ik een peÍsoon die deze oude
leer vootstond. Deze persoon was moedeloos ge-
wotden en zei tegen mij: 'Ach man, stop er maar mee

om dery leer aan n pijryn. Er is ïoch geen plaats uoor".

Maar Steenurl, je wilt er toch niet mee stoppen de
mensen deze leer voor te houden?
Neen Roerdomp, ik hoop datzo lang God mij adem
geeft deze leer de mensen vooÍ te houden.

Die woorden zIln uit mijn hart gegrepen steenuil, de
liefde dringt me, het zou me tot grote vrcugde zijn
als deze leer weer van de kansels klonk.



Steenuil
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Roetdomp
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Roerdomp

Ja dat is de leer die Pau.lus bracht v/anneeÍ hij utr
Íoept Ik wens niets anders te weten dan Jezus
Christus en dien gekruisigd, want daadn ligt het be-
gin en het einde van de ware gelovige.

Ja, want zonder de kennis van Hem blijft men toch
ma r een dotte rank, want Hii is het leven enZlin
bloed doet leven.

Daatom, degene die leren dat men al een ware gelo-
vige kan ztjn zondet de kennis van Christus en zon-
der de wetenschap van de vetgeving van zonden,
zíjn zeer ver afgeweken van de leer van Boston en
de ReformatoÍen.

Boston beschrijft het ook zo duidelijk in de viervou-
dige staat, waar hij handelt over de wedergeboorte.
Dan zegt hrj: de wederomgeborene kent Christus de
onwederomgebotene kent de Chdstus niet, dus zegt
Boston: kent u de Christus niet, dan bent u niet we-
derom geboren.

Ook de confessie uit 1613 opgesteld doot de oude
theologen ondet het voorzittetschap van Johannes
Bogardus stelt het zo kernachtig als ze handelt over
het geloof: Het geloof kan ruet wezefl zondet de

kennis van Christus en ziin verdienste.

Wat moeten ze met deze confessie beginnen als men
stelt dat men al waar geloof kan hebben en toch de

Christus niet kennen. Men is het dan met deze con-
fessie niet eens.

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Men is echt in de netten van dwalingen terecht ge-
komen. Ach mijn broeder, we moeten dag en nacht
zuchten of God de ogen nog wil openen, ja zelfs
waadijk wederom geborenen zijn verstokt rn deze
dwalingen. Want - zeggen ze - onze vaders hebben
het zo geleerd en beleden.Dus volgen wij hun voet-
sPoÍen.

Ach liepen ze nogmaar in de voetspoten van die
Godzalige lenarLedeboer die het zo rtttdrukte; "de

ware gelouige kenï Jequs en heeft Jeqas lief,"

Dat liegt er niet om Roerdomp, Ledeboer bracht
nog de zuivere leet.

O Steenuil, laat me even alleen, want ik voel rne ge-
drongen om mijn klagend geÍoep te uiten.

Ja Roetdomp, ik g" terug naat de wildemis om dit
alles nog eens te overdenken.
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Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roetdomp

Steenuil

Roerdomp

Vierde samenspraak

Roerdomp, ik hootde je klaaglijk geïoep al van ver-
re. Je lijkt wel overstelpt van dtoe{heid.

Ach Steenuil, dat mrjn hoofd water waÍe om te be-
wenen de dwalingen en afivijkingen van de kerken.
Maar gelukkig broeder zljn er nog enkele leraars die
leren dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt. On-
det deze letaats kan men nog adem halen.

Ja man, ze zï1n als koud wateÍ voor een vetmoei.de
ziel.

Nu moet ik toch zo 
^afl 

l{ohlbrugge denken. Zoals
je weet heeft Kohlbrugge een trid in zijn leven gehad
dat hiy nergens begeerd werd. Kohlbrugge z^t zo
maar wetkeloos. En dat als een geroepen kind en
knecht.
Ds. Brummelkamp kteeg medelijden met Kohlbrug-
ge en zei: Sluit je toch bij ons aan Kohlbrugge. Dan
kun je zo op de preekstoel. En wat antwoordde
Kohlbrugge toen? $Vat - zeílnj - één preek en ik
pteek heel dat vetÍotte fundament onder jullie kerk
vandaan en dat veÍrotte fundament is dat vtomen
getechtvaatdigd wotden. Nee - zegt Kohlbrugge - de

goddeloze wordt gerechtvaardigd. (Goddeloos is
zonder God.)

Zje hier de taal van Boston en de ganse Reformatie,
maar wat belangnjker is nog de taal van Romeinen 3.

Jazeke4 de taal van Boston. Nee, Boston geeft in
zijn eerste elf slagen geen kans om een vtome te
worden, Wat zegik Steenuil, God geeft de mens

15
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Steenuil

Roerdomp

Steenuil

geen kans om een vÍome te worden. Hij maakt de
mens in belevrng steeds goddelozer. Ja, Boston
waatschuwt in deze elf slagen; u kunt dit gehad of dat

onderaonden hebben, maar <0 lang u niet rtet medeweten aoor

urylf in Christus zuergegaan benr, bQft u een dore rank, dal
is een godloqe.

O ja, Boston gaat zelfs zover: men kan als het ware
Christus aangrijpen en toch een dotre tank blijven.
Want - zegt Boston - velen gdjpen Christus aan. En
dan neemt hij het beeld van een klimplant die zich
om een stam heen slinget. Maar - zegt hij - We
moeten één met de stam wotden. Dat is ingeënt in
Christus. Want een klimplant wordt nooit één met
de stam, m^aï staat op zichzelf.

Daatom schriift Paulus dat hij van Christus gegïe-

pen is en Boston stelt ons voor in de zogenaamde
twaalfde of laatste slag dat God zelf de laatste slag

toe brengt en de dorte rank geheel van die dode
stam afkapt. Hier sterft de mens aan zichzelf en ver-
Iiest alle gronden. Dan meent zo'n dorte tank recht-
vaatdig in de hel te verzinken vanwege de hemelho-
ge schuld van erf- en dadelijke zonden, en heeft hij
niets anders verdient om voor eeuwig te btanden.

O broeder, dan is hij werkelijk een godloze en dan
kan hij het niet meer doen met alles wat Boston in
de elf slagen naar voÍen gebracht heeft. Velen ko-
men niet verder dan die elf slagen dat kun ,e zom^^r
beluisteren. En als je dat laat blijken? O man, dan
voel je de brandende vijandschap. Ze zijn reeds een

vÍome, een kind van God, eÍl o wee, als men hen



Roerdomp

Steenuil

eerlijk behandelen wil en vïa gti Bent u wel eens een
dorre rank voor God geworden die rechtva2ldig en
eeuwig moet branden?

Ja Steenuil, ze g^an je dan veÍstoten, je komt in een
woestijn of wildernis terecht. Maar vanuit die woes-
tijn en wildernis kunnen we onze Íoep nog laten ho-
ren,1a die grote voorbereidetJohannes de doper had
zijn verblijf ook in de woestijn en liet zijn geroep
ook nog horen: Bekeert u, want het I{oninkrijk
Gods is nabij gekomen.

En de grote Meester ging ook veel uit om in de een-
zaamheid te bidden. O, dat'víe zo waardig gemaakt
mogen zï1n omvoor zljn Naam smaadheid te lijden,
wat een eeÍ vooÍ zulke vetachte fakkels. \X/e gaan
weer de wildernis in Roerdomp. Ik dank u vooÍ uw
gezelschap.
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Roerdomp
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Viifde samensptaak

Vlat zat iij verscholen in deze wildemis man. Je was
bijna niet te vinden.

Och, als ze gaan loeren op je om je te vangen ben je
wel eens geneigd om u/eg te kruipen.

Ja, David had het ook over een'strik des
vogelvangers'.

Maar het mag gelukkig telkens bij vernieuwing ge-
beuren wat eÍ achter staat de strik is verbroken en
wíj zrjn ontkomen.

Weet u nog wat te zeggen ovet dat werk van Tho-
mas Boston?

Ja Roerdomp, een mens zit zo voor ztchzelf utel
eens te overdenken en dan ga je redeneren. rJTe zei-
den in het begin van oflze samenspÍaak, er ztin er
die menen bij de eerste slag al levendgemaakt, ge-
rechtvaardigd en in Christus ingelijfd te zíin, al\emaal
laog a n Gods zijde, ma r ze u/eten het eigenlijk nog
niet. Stel nu dat ze de bewuste afsnijding rechtvaar-
dig-g en inlijving gaan beleven, dan moet die leven-
de rank v/eer terug ingeënt wotden in dre dode stam
waaÍdoor hij dan weeÍ doÍ wordt, en de zonden die
aan Gods zijde vetgeven waÍen en in een zeeva;n
eeuwige vergetelheid geworpen zijn, moeten weer uit
de diepte der zee opgehaald worden, en zo moet dan
een vÍome godloos worden dat is zonder God en
zonder deZoon en de Heilige Geest.
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Roerdomp Ja Steenuil, daar moet je denk ik fi,losoof voor zljn,
anders kom ie er niet uit.

Steenuil Maar toch geloof ik Roerdomp, dat God geen trvaalf
slagen nodig heeft om een dode zondazr levend te

maken.

Roerdomp O ia, ik geloof dat Boston deze t.waalÍ slagen niet
bedoeld heeft als stelregel, want Paulus en de mooÍ-
denaar aanhet kruis rvorden uitzonderlijke gevallen
genoemd. Boston heeftze bedoeld als mogelijke sla-

gen. God is vanzelf vdj en oneindig wijs, maar een
drng hebben ze zeker ingeleefd: de totale afsnijding
en oveÍzetting door Boston verklaard.

Steenuil Boston schrijft ook nergens dat er een lijdelijke
(onbewuste) techwaardiging zou zijn.

Roetdomp Zaltkje eens wat zeggen Steenuil! Kort geleden las

ik in een geschrift van Th. van det Groe. Hij schreef
dat hij noch geen schaduw kan vinden in de ge-
schdften der oude theologen en reformatoren dat et
buiten de dadelij ke (b ewus te) rechtvaardiging noch
een andete rechwaardigin g zou zï1n.

Steenuil Dus waar haalt men het tegenwoordig vandaan dat
eÍ een vijfderlei rechtvaardigSngzou zrin?

Roerdomp Th. van d.er Groe schrijft wel dat Rome meer dan
één rechrvaardrgrng leert.

Steenutl Ja maar je kan die mensen die een vijfderlei recht-
vaaÍdlging leert toch niet rooms noemen?

Roerdomp Daarin zijn ze wel degelijk rooms, Steenuil.

Steenuil Je durft heel wat te zeggen, Roerdomp.

Roerdomp Luther zei: Gods woord mag geen duimbreed wijken
en Van der Gtoe stelde nog geen haarbreed.

Steenuil Ach Roerdomp, hoeveel zou het nu geweken zijn?

Roerdomp Ach btoertje, de breuk is zo wijd als de zee. Ik ga
mijn stekje weeÍ opzoeken. Gegtoet Steenuil.
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Steenuil

Roerdomp

Steenuil

Roetdomp

Steenuil

Roerdomp

Zesde samenspraak

Roerdomp, dat je hier niet omkomtin zo'n droge
dorre woestijn, waar niemand lafenis kan verkrijgen.

Ach Steenuil, ik mag zo nu en dan ddnken van dat
Levende Water en wie van dat Slatet drinkt zalnim-
mermeeÍ dorsten.

Ja, Hij is de Springader en in Hem is een eeuwige
volheid. Valt et vandaag nog iets te bespreken of is
de bton opgedtoogd?

Ja Steenuil, mijn bton is steeds weer uitgedroogd,
maar als die gtote Bron nog is wat ir t-lr lege vat
gret, dan loopt de mond weef oveÍ.

Laat dan eens wat horen Roerdomp.

Ach, je weet van het strijdpunt en velschil, waat de

één roept de mens wordt eerst levendgemaakt en
dan wordt het geloofgeschonken, de ander leet
eerst geloof en dan wedergeboorte. Calvijn zegt hier-
van: Ik weet niet, zegthij, wat ik eetst moet stellen,
eetst geloof of eetst levendmaking. Naar ons mense-
lijk gevoel, zegt Calvijn, is het eerst geloof en dan
wedergebooïte, m?aÍ, gaat hij verder, we mogen de-
ze drie zaken als geloof, techrvaardigrng en levend-
making niet scheiden, omdat ze in een tijdsbestek
samenvallen en toegepast wotden. Hii bedoeld; deze
drie zaken vallen in één punt des tijd samen. Dus
ook rveet de leer van de Reformatie

Telkens ben ik zeer verwondetd over de ontzaggelij-
ke wijsheid die God aan Calvijn gegeven heeft, voot-
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al de eerste tachtig bladzijden van het tweede deel
van zrin Insnrutie zrin de moeite waard om te lezen
en handelen juist over zaken die we nu besproken
hebben.

Daarom Steenuil ben ik echt l'uurbang voor latere
theologen die deze leer verdraaien.

TÍouwens, als we Luther aan het woord laten ligt hij
in deze stukken op dezelfde lijn, als hij schrijft door
het geloof getechtvaardigd en daaruit het leven.

Dus moeten we stellen dat er in de elf slagen van
Boston ook nog geen waaÍ geloof gevonden wordt.
Trouwens, Ursinus de opsteller van de Catechismus
- waar men zondagzan zondag uit pteekt - zegt het-
zelfde als Luther in zondag 7: de mens wordt door
het geloof gerechwaardigd en wederomgeboren, dus
is men het met Utsinus en Luther ook niet eens.

Ja, dat leet de Synopsis ook zo duideltk. 'V7anneer

die geachte kanttekenaren leten; het zaligmakend
geloof is hetzelfde als het rechwaardigend geloof.
Voor de rechtvaatdiging is er geen waar geloof. Dus
ook met de kanttekenaren is men het niet eens, men
stelt, men kan geloof hebben en toch de Christus
niet kennen.

Eigenl-ijk spreekt het voor zich, want een geloof dat
gelooft dat we een vervloekte zondaar zljn, eer' ge-
loof dat gelooft dat God vertoornd op ons is, en
noem verder maar op, alle geloof dat in de eif slagen
geleerd wordt maakt geen zahggesteld mens, maar

Steenuil
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juist een ongeluklag mens in zrchzelf. Die mens
heeft een twiy felgeloof.

Wat is de leer van de reformatie dan een eenvoudige
leer ten opzichte van die ingewikkelde leet die tegen-
woordig gebtacht wordt.

Het is geen begripsleer, zegt men dan. Nou daat
geef ik ze gÍoot gelijk in, want het is ingewikkeld
gewotden.

Toch is het voot de wijzen en verstandigen verbor-
gen en de kindetkens geopenbaard.

Bn zo is het Steenuil.

Ik dacht zo Roerdomp, wat is het goed nog een
vriend te hebben om van hart tot hart met elkaat te
spreken.

Ja Steenuil, ik heb in mijn dwaasheid rvel eens ge-
zegd: ik heb genoeg aan mijn God. Toch kan de wa-
re kerk niet buiten elkaar, rnaar zoeken ze elkaar tel-
kens weer op. Daarom is het zo een waarheid: ik
geloof in de gemeenschap der heiligen.

Mijn vriend, ik hoop je spoedig weer te zien.
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Zevende Samenspraak

Ik zagje al van verre aankomen Steenuil, ie lijkt wel
rvat vleugellam.

Ja Roerdomp, lk ben kot geleden beschoten door
een r.'urige pijl.

Zagle ook rvie er op je schoot?.

Nee, ze schoten van uit een verborgen plaats.

Zï1n je wonden nog pijnlilk?

Valt mee Roerdomp, ik heb wat balsem uit Gilead
gebruikt. Nu is het aan de beterende hand.

Maar mijn vriend, laten we nog proberen iets van
dat grote wonder te bespreken wat Boston beschriift
rn de zogenaamde laatste slag.

Ja, we zien als het ware dat kapmes in de hand des

Almachtige nederdalen en dan zien we dat deze slag
de gehele dorre rank afkapt.

Áls Hij dat werkt wíe zal het dan keren. Maar steen-
uil we geloven dat God de prediking daartoe -il g.-
bruiken om de zondaar de slagen toe te dienen, en

daarom wat is dan een zuivete ontdekkende, oÍlt-
grondende en afkappende prediking norlig. Nee,
Boston maakte de mensen niet wijs dat ze bij de eer-
ste slag al een zuigeling in de genade waÍen en dat ze

op een toeleidende weg op weg naarJezus waren.
!7e geloven dat Boston telkens het zwaatd des

Geestes mocht hanteren om de mens van alle valse
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gtonden af te slaan.

Ja Roerdomp, wat een onderscheid man. Bij Boston
is men na de eerste slag een vedoren zondaar die
recht op de hel aan reist, maarblj de tegenwoordige
leer is men na de eerste slag een levendgemaakt
mens di.e onbewust gerechtvaardigd, onbewust inge-
lilfd een zuigeling in de genade is, die op een toelei-
dende weg naarJezus is.

Voelt u het aan mijn vriend, de nood in de ziel van
een mens die onder het gehoor van Boston ketkte.
Zo'n zondaaÍ glng op de hel aan en zag uit naar vet-
lossing.

Juist Roerdomp, maar onder de tegenwoordige leer
wordt de mens in slaap gewiegd. Het kornt rvel goed,
als ie maar wat ellendekennis hebt.

Maar volgens Boston komt het zo niet goed. Nee,
hij leerde als die dorre rank niet geheel afgekapt
wordt, is het nog verloren. O, die laatste slag als een

mens terecht komt op de vlakte des velds, vertreden
tn zï1n bloed, daar heeft geen oog medelijden met
zo'n zortdaar. God gaat dan spreken: leef in u bloe-
de. Daar wordt de rank opgenomen en in de levende
stam, dat is in Christus ingeënt. En dan zegt Boston
zo heldet, dan gaat de dorre nnk zijn levenssappen
uit Christus trekken waardoor de rank gaat leven en
ook wordt hem daar het geloofvanJezus geschon-
ken. Nu is men een zuigeling in de genade, want,
zegt Boston, er zljn vruchten in de genade. De eetste
vtucht is vergeving der zonde, dan de vrede met
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God, aanneming tot kindeten, heiligmaking, was-
dom waatdooÍ men een jongeling, een vadet in de

genade mag worden enz.

Kostelijke stukken broedet. Beter te beleven dan te
bespreken. O, dan gaat het zo m^ ï neuriën itr t-Jt
ziel.Maar roerdomp, we gaan de wildemis weer op-
zoeken.

Jz man, er is overal een tijd van. !íe hebben zo iets
met elkaat mogen bespreken van dit kostelijke boek,
en oveÍ die beeldspraak van die ranken. O, wat is de

leer vetduisterd. Toch was het mij aangenaam deze
samenspÍaak. Misschien kunnen we nog eens een

onderwelp bespreken.

Daar ben ik zeker vooÍ te vinden Roerdomp.

Voordat je de wildemis weeÍ ingaat heb ik nog een

verzoek. Ik wil gra,agr'og een klaaglied met je zn-
gen. Misschien zrjn er dan nog duiven die uit de klo-
ven det steenÍotsefl tevoorschijn komen, eerrzame
mussen en piepende zwaluwen, kirrende duiven,
lammeties en schapen, schreeuwende herten, die
met ons mee gaan zingen. Dat dit klaaglied nog ge-
hootd mocht worden door de Heete Zebaoth. Dat
Hij dan nog mocht opstaan enZich ontfermen over
ons en onze kinderen en kindskinderen en dat de
bazuin weeÍ een zeket geluid mocht gaan geven.
ZIJN NAAM TER EtrR!

25 26


