Kort nawoord polemisch geschil ds. A. Kort versus dr. G.A. Van der Brink
inzake de leer der uitverkiezing en het aanbod van genade in de prediking
Nadat dominee Kort terecht met een gestrekt been heeft afgetrapt en een voorzet
heeft aangegeven waar het naar zijn bescheiden mening op grond van Gods
Woord over gaat, begint Van der Brink in zijn reactie daarop onmiddellijk te
paaien met het bakken van zoete lieve broodjes door te zeggen dat hij toch ook een
gereformeerd leraar is en derhalve op hetzelfde aambeeld slaat als zijn broeder
Kort, die hem op zijn beurt niet meer dan een verre achterneef beschouwt. Dit
bleek duidelijk uit de opmerking van dominee Kort over de frustraties die Van
der Brink op dit geestelijk vlak inzake deze onderwerpen mogelijk zelf heeft
ondervonden. Voor buitenstaanders die voor wat betreft het uitwendige alleen
op de toonzetting, de mooi gekozen woorden en juist verwoorde zinnen letten,
kan dit wellicht enigszins bars en onaantrekkelijk overkomen. Maar vergeet dan
a.u.b. even niet waar het hier over gaat. Gaat het u dan slechts om de schone
schijn of om de waarheid gegrond op het Woord Gods alleen? Het is namelijk
geen geringe zaak wat dr. G.A. Van der Brink in deze twee lezingen vanuit het
goeddunken van zijn eigen verdorven hart allemaal heeft durven zeggen:
 Gods wil des bevels is gelijk aan Gods wil van goedkeuring
 God verlangt ernaar en ziet er naar uit dat u gaat geloven
 Als jij gelooft, verblijdt God Zich daarover....dit is de wil van Zijn
goedkeuring
 Gods wil van goedkeuring geldt niet alleen de verkorenen, maar
ook de verworpenen
 Probeert u dan ook eens te geloven, want het heeft de goedkeuring
van God...
U moest eens weten hoevelen met dit soort duivelse vleieren uiteindelijk op het
verkeerde been zijn gezet, verward en verleidt zijn geworden. Sommigen van
zijn lezingen zijn inmiddels wel meer dan 45.000 bekeken en beluisterd, terwijl
de kerken bij dominee Kort en dominee Veldman steeds leger beginnen te geraken
en hun eerlijke Bijbelse prediking terrein begint te verliezen. Het moet in deze
laatste dagen kennelijk allemaal zo gaan, de kerkelijk afval zal enorm zijn en de
liefde van velen zal verkouden. Nu zal ook blijken wie de Waarheid getrouwelijk
aanhangt en wie de leugen liefheeft en heimelijk koestert. Maar vergeet nooit dat
God ook in deze geen ledig Aanschouwer is en Hij boven alle dingen blijft staan!
Hierbij vergeleken heeft dominee Kort hem nog vriendelijk behandeld en te woord
gestaan. U moest eens weten welke verwijten en woorden er in de polemische
strijd tussen onze hervormers en de roomse vertegenwoordigers van de contra-

reformatie voorbij kwamen. Woorden als ‘vuile blinde strondzak…’ waren in
deze strijd niet ongebruikelijk. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze
door een waar geschonken geloof alleen was immers in het geding. Dan gaat het
alleen nog maar over wat God in Zijn Woord zegt, en vallen mensen geheel in
het niet. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en
wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat samenstemming heeft
Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? [2Kor.6:14]
Er was geen dominee te vinden die zin had om hierover met Van der Brink
publiek te spreken, ik acht dominee Kort zeer hoog dat hij het als een getrouw
dienaar van het Goddelijke Woord deze strijd wel heeft willen voeren. Niet om
zijn eer, maar om Gods eer en omwille van de Waarheid Gods die wereldwijd
vanaf steeds meer kansels wordt verkracht en verkwanseld. Telkens wanneer
satan door de eeuwen heen middels zijn valse onbetrouwbare leraren allerlei
vervloekte dwaalleringen begon te verspreiden, begon de Kerk van de Heere Jezus
Christus de zuivere Waarheid en leringen daarop gebaseerd opnieuw te belijden.
Op dergelijke wijze zijn ook de leerzame zendbrieven der apostelen geboren. En
dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een
iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn
werken niet bestraft worden, Joh. 3:19-20.
Den Heere zegt zo kernachtig bij monde van zijn apostel middels zijn zendbrief
tot vertroostende onderwijzingen aan de Galaten, in zijn strijd tegen de
wettische Judaïsten die op valse en gemene wijze wet en evangelie vermengden
waardoor de verloste Galaten wederom in geestelijke banden van dienstbaarheid
terecht kwamen, dat hij hen een leer heeft verkondigd die niet naar de mens is.
Naar mijn bescheiden mening gaat hier wezenlijk om precies hetzelfde, want Van
der Brink predikt vanuit een leer die niet uit God maar naar de mens is, Gal.1:11.
Dominee G.H. Kersten deed dit aan de rechterflank van de gereformeerde
gezindte met zijn valse wedergeboorteleer en verondersteld geloof, en Van der
Brink doet het aan de linkerzijde vanuit een vernieuwd Arminiaans refojasje
waarin hij rechtzinnige klanken telkens opnieuw misbruikt om zijn valse
leringen te staven en te bevestigen. De apostel schreef hierover aan zijn
geesteszoon Timotheüs over lieden die leraren der wet wilden zijn, niet wetende
wat ze leren noch bevestigen. Dit is dr. Gert Van der Brink, die in de waan en
veronderstelling leeft vanuit dezelfde leer als zijn collega Kort te leren, wezenlijk
ten voeten uit. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes
Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij

geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle
dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden, 1 Kor. 2:14-15.
Ik vond het treffend om te lezen hoedanig dominee Kort zijn vermoeden uitsprak
dat Van der Brink met al deze dingen waarvoor hij strijdende is, waarschijnlijk
zelf een enorme persoonlijke worsteling heeft gehad. En dat is menselijker wijs
gesproken best begrijpelijk en goed mogelijk! Je zou de psychologen immers de
kost moeten geven die hun vak hebben gekozen om zaken opgelost te krijgen waar
ze zelf mee worstelden. Op geestelijk vlak is dit wezenlijk niet anders. Het wordt
echter geheel anders en ook zeer gevaarlijk wanneer hetgeen men vanuit allerlei
hersenspinsels en vleselijke gedachten heimelijk hoopt uiteindelijk ook de wens
en vader van iemands gedachten gaat worden en waar vanuit hij vervolgens zijn
valse leringen op aanpast en laat aansluiten. Waarbij hij zelfs op demagogische
wijze sommige van onze betrouwbare Dordtse vaderen laat buikspreken om zijn
valse leringen kracht bij te zetten. Het is werkelijk niet te geloven op welk een
diabolische manier hij dit brengt. Het Woord Gods verklaart zichzelf en spreekt
zichzelf nooit tegen. Maar de onvaste dr. Gert Van der Brink verdraait hier het
Goddelijke Woord tot zijn eigen verderf, 2Petr. 3:16. Doch al ware het ook, dat
wij, of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij
u verkondigd hebben, die zij vervloekt, Gal.1:8. Het schijnt ook dat dr. G.A. Van
der Brink geen enkele boodschap heeft aan de kanttekeningen die onze Dordtse
vaderen bij de vertaling van Bijbelteksten hebben gevoegd inzake de onderwerpen waar deze polemiek over is ontstaan. Terwijl ik dit schreef moest ik
denken aan hetgeen Matthew Meade over bijna-christenen destijds opmerkte:
“Iemand kan grote kennis hebben; hij kan veel weten van God en Zijn wil, en
veel van Christus en Zijn wegen, en nochtans maar bijna een christen zijn. Want
ofschoon er geen genade kan zijn zonder kennis, nochtans kan er veel kennis zijn,
waar geen genade is. Verlichting gaat dikwijls voor, waar bekering nooit volgt.
Het onderwerp van de kennis is het verstand, het onderwerp van de heiligheid is
de wil. Een mens nu kan zijn verstand verlicht hebben, en echter zijn wil
niemendal geheiligd. Hij kan een verstand hebben om God te kennen, en
nochtans mag hem een wil ontbreken om God te gehoorzamen. De apostel
verhaalt ons van sommigen: die wanneer zij God kennen, Hem nochtans als God
niet verheerlijkten, Rom.1:21. Om een mens geheel een christen te maken, moet
er licht in het hoofd en hitte in het hart wezen, kennis in het verstand, en ijver
in de genegenheden. Sommigen hebben ijver en geen kennis, dat is een blinde
vroomheid. Sommigen hebben kennis en geen ijver, dat is een vruchteloze
onderneming, maar waar kennis met ijver te samen gevoegd is, dat maakt een
waar christen.” (Citaat uit: De bijna-christen ontdekt – M. Meade)

Ik laat tenslotte nog enkele toepasselijke teksten met kanttekeningen volgen met
daarna een bijbels woord van besluit door dominee William Gadsby over de
uitverkiezingsleer en het aanbod der genade in de prediking des Goddelijken
Woords.
D.J. Kleen

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse
leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook
den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over
zichzelf brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de
weg der waarheid zal gelasterd worden [2 Petrus 2:1-2]
12) de weg der waarheid
Dat is, de ware christelijke leer en godsdienst, die den weg tot de eeuwige zaligheid aanwijst.
Zie van deze benaming Hand. 9:2, en Hand. 19:9, en Hand. 22:4.
13) gelasterd worden
Namelijk zo van henzelf, met de waarheid tegen te spreken en beschuldigen; als door
anderen, die uit hun kwade leer en ongoddelijk leven oorzaak zullen nemen, om de
christelijke religie te lasteren.

En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met
de twaalven, naar de gelijkenis [over de zaaier]. En Hij zeide tot hen: Het is u
gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen,
die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen; opdat zij ziende
zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te
eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden, Markus 4 vers 10-12.
12) die buiten zijn
Namelijk die buiten het getal van mijne schapen zijn, of die geen rechte leden der gemeente
zijn; Joh. 10 vers 26; Rom. 9 vers 6-8
13) opdat zij ziende zien
Met deze woorden, genomen uit Jes. 6:9, wordt verklaard het oordeel Gods over degenen,
die het evangelie ongehoorzaam zijn, zie Matth.13:14, en 2Thess.2:11-12

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid
heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen, (Efeze 2 vers 8-10)
26) door het geloof
Namelijk waardoor deze genade Gods in Christus van ons wordt aangenomen en ons
toegeëigend; Joh. 1:12; Rom. 3:24,25.
27) dat niet uit u
Namelijk dat is niet uit u, dat gij gelooft. Want anders zou de apostel één ding tweemaal
zeggen, en niet alleen de zaligheid zelve, maar ook het geloof is ene gave Gods. Zie Filipp.
1:29; 2 Tim. 1:9, enz.
30) God voorbereid
Of, God tevoren heeft bereid; namelijk in Zijn eeuwigen raad, of ook door Zijnen Geest in
ons. Zie Hebr. 8:10, enz.

====================================================

Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Wat zullen
wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want Hij zegt
tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn,
dien Ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die
loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve
heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam
verkondigd worde op de ganse aarde. Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil,
en verhardt, dien Hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog?
Want wie heeft Zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen
God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene, die het gemaakt heeft, zeggen:
Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over
het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter
onere? (Rom. 9 vers 13-21)

42) Jakob heb Ik liefgehad
Omdat het woord dienen niet klaar genoeg scheen, om de verkiezing van Jakob en de
verwerping van Ezua in Gods voornemen uit te drukken, zo brengt de apostel deze plaats,
Mal. 1:2, er nog bij, tot verklaring van het eerste, en bewijst dat deze dienst of onderwerping
van Ezau aan Jakob met Gods eeuwige en onverdiende liefde jegens Jakob en rechtvaardigen
haat tegen Ezau gevoegd was; gelijk uit het volgende breder blijkt.
43) Is er onrechtvaardigheid bij God?
Namelijk dat Hij de mensen, die den anderen gelijk zijn, zo ongelijk behandelt, alzo dat Hij
den een liefheeft en verkiest, en den ander haat en verwerpt. Dit dunkt de natuurlijke rede
vreemd; doch de apostel antwoordt dat hierin gene ongerechtigheid is, omdat God dengene,
dien Hij verkiest, uit genade verkiest, en dengene, dien Hij verwerpt, rechtvaardiglijk
verwerpt, hetwelk hij uit Gods Woord bewijst: het eerste met het voorbeeld van Mozes, en
het andere met dat van Farao.
44) Ik zal Mij ontfermen
Dat is, Ik zal met de daad en gestadig mij blijven ontfermen; of, meer en meer mij ontfermen.
45) diens Ik Mij ontferm
Dat is, wien Ik voorgenomen heb mij te ontfermen; of, wiens Ik heb begonnen mij te
ontfermen. Alzo, dat door de verdubbeling dezer woorden de eerste oorsprong en de
volharding daarin verstaan wordt. Is het dan ontferming, zo is het gene ongerechtigheid,
want ontferming ziet op de ellende des mensen en is ene weldaad die onverdiend is en uit
enkele goedwilligheid voorkomt, en van gene onrechtvaardigheid kan beschuldigd worden,
zo hierdoor niemand wordt verongelijkt.
46) desgenen, die wil
Dat is, des mensen, die, door zijn goeden wil en goeden loop zijns levens, God er toe zou
bewegen; Rom. 11:35; Filipp. 2:13, daar niemand dit van zichzelven heeft.
47) des ontfermenden Gods
Namelijk die dit alles besluiten doet naar het welbehagen Zijns willens, Rom. 9:18; Ef. 1:11.

William Gadsby over de uitverkiezingsleer en het aanbod van genade
Wij houden eraan vast dat het recht is van een dienstknecht van Jezus Christus
het evangelie te prediken voor het gehoor van allen die het horen; en wat wij
verkeerd vinden is dat men het evangelie niet predikt tot allen die het horen,
maar dat mensen beweren dat ze gemachtigd zijn om het evangelie aan te bieden
aan allen die het horen. Wij achten dat het een ding is om het evangelie te
prediken, en dat het evangelie aanbieden een heel andere zaak is. Vandaar dat
wanneer een man op de preekstoel opstaat en zegt: ”In Gods Naam bied ik
Christus aan en vergeving en zaligheid aan iedere ziel die hier aanwezig is;
daarom kom nu en neem Christus en de zaligheid aan, terwijl u de gelegenheid
hebt; vandaag is het de tijd, morgen kan het te laat zijn en denk erom dat het uw
eigen schuld is dat u niet gered wordt, want ik heb u vandaag Christus
aangeboden”. Nu, wij beschouwen dat dit prediken van het evangelie niet veel
meer is dan dat een arme verleide papist zijn rozenkrans- kralen telt, dan dat het
de ware dienst van God is. Gods wil te prediken en te verkondigen is een ding,
maar om aan te bieden wat het alleenrecht is van God om te geven en bekend te
maken is een heel andere zaak. Ongeveer zestien jaar geleden hoorde ik een jonge
predikant beweren dat hij preekte en hij maakte ongeveer de volgende
opmerkingen: “Ik bied u nu Christus aan en Christus staat met open armen om
u te ontvangen, ja Hij smeekt, Hij bidt, Hij verzoekt u dringend om tot Hem te
komen en Het Leven te hebben en toch willen sommigen van u niet komen. Ja,
het is alsof God de Vader kwam en voor u op de knieën viel, smekend en vragend
Christus te ontvangen en te komen om met Hem verzoend te worden en toch wilt
u niet komen”. Op deze wijze ging hij nog geruime tijd door. En dit noemde hij
“preken van het evangelie aan alle hoorders”.
Van iemand die het Arminianisme aanhangt zou men zulke opmerkingen
kunnen verwachten, maar voor iemand die belijdt dat hij gelooft in de eeuwige
en absolute verkiezing, is het gebruik van zulke afschuwelijke uitdrukkingen één
van de hoogste beledigingen die in een religieuze vorm aangeboden kunnen
worden aan God of aan de mens. Het stelt zowel Christus, als God de Vader voor
als arme teleurgestelde wezens, die geheel onbekwaam zijn om het hart van een
arme, stervende worm te onderwerpen. En welk een bemoediging kan er in een
dergelijk evangelie zijn voor een arme, diepbedroefde, vertwijfelde zondaar in de
wereld, om te vertrouwen op de Heere om de zaligheid van Hem te verkrijgen.

Wie kan en durft de belangen van zijn ziel voor de eeuwigheid, toevertrouwen
in de handen van een wezen, dat een gunst die hij begeert en met ernstige
smekingen op zijn knieën verlangt, niet kan verkrijgen.
Maar Gode zij dank, wij hebben Christus alzo niet geleerd! Wij weten dat wat
Zijn ziel begeert, dat doet Hij. Daarom zegt Christus: “Al wat Mij de Vader
geeft, zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen”. “Uw
volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht”. “Al Uw kinderen zullen
van den Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn”. “Ik heb
nog andere schapen die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen en
zij zullen Mijn stem horen”. Wat heeft een z.g. aangeboden evangelie van doen
met zulke eeuwige bolwerken als deze ? Wanneer alle vrije-wil aanbiedingen in
de vergetelheid wegzinken, dan blijven Gods onwrikbare “zullen” en “willen”
staande. Gezegend zij Zijn dierbare Naam, dat er niets onzeker is in de
zaligmaking van Zijn volk. Hij laat het niet aan hen over of ze de aangeboden
genade willen aannemen of niet; neen, zij zullen Zijn stem horen en zij zullen
leven. Als men zou zeggen dat het prediken van het evangelie en het aanbieden
van het evangelie hetzelfde zijn dan begrijp ik daaruit, dat waar we de termen
“prediken” en “predikend” in het Woord van God vinden, we ze mogen vertalen
met “aanbieden” en “aanbiedend”, maar als dat niet altijd mogelijk is, dan
kunnen ze niet hetzelfde zijn. Laten we eens een paar teksten aan deze regel
toetsen. “En heengaan predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen”.
Als ze zouden verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabijgekomen was,
dan zou dat kloppen, maar om te zeggen dat ze aanboden dat het koninkrijk der
hemelen nabij was gekomen, zou absurd zijn. Laat mensen aanbieden zoveel als
ze maar willen, maar geen mens kan tot Christus komen, tenzij de Vader hem
trekke. God spreekt tot de harten van Zijn volk met een kracht die de doden
levend maakt en hen gewillig maakt om Christus te ontvangen met een gevoelig
besef van de werkelijke noodzaak van Hem, en door de onoverwinlijke kracht van
de Heilige Geest wordt Christus geopenbaard aan het geweten en de arme ziel
verheugt zich, door een levend geloof in Hem, lieflijk in Hem. Een aangeboden
evangelie zal zijn als water dat uitgestort wordt op de aarde, dat niet weer
verzameld kan worden, maar het evangelie van Christus zal de tegenstand
overwinnen en het zal voorspoedig zijn in datgene waartoe Hij het gesteld heeft.

We geloven dat het juist is Wet en evangelie te prediken tot allen die ons horen;
te verklaren dat de Heere de mens recht gemaakt heeft, maar dat hij zichzelf
verdorven heeft door tegen God te zondigen, en eeuwige toorn dor het recht
verdiend heeft, en dat de aard en de heiligheid van de rechtvaardige Wet die de
mens verbroken heeft, zodanig is dat ze zich uitstrekt tot de principes en
gedachten van het hart, en voor beiden oordeelt: “Vervloekt is een iegelijk die
niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen (zowel
in gedachten, woorden en werken)”. “Daarom zal uit de werken der Wet geen
vlees gerechtvaardigd worden”. En toch: “Allen hebben gezondigd en derven de
heerlijkheid Gods”. Wij achten dat Jehovah uit werkelijke liefde en strikte
rechtvaardigheid voor Zijn eigen heilige natuur, gebonden is om de eer van Zijn
Wet te handhaven. Eerder dan dat God één titel of jota van Zijn Wet kon
herroepen, zou het gehele menselijke ras in eeuwige wanhoop moeten wegzinken,
want de Wet is heilig, rechtvaardig en goed, en een heilige, rechtvaardige en
goede God moet uit liefde tot Zichzelf een rechtvaardige en heilige en goede Wet
handhaven. Dit prediken wij tot alle hoorders. Wanneer we dit onderwerp
behandelen, prediken we ook dat er geen ontkoming is door de werken der
rechtvaardigheid die we kunnen doen, aan de rechtvaardige wraak die we hebben
verdiend en dat de enige weg waarin God rechtvaardig kan zijn en de Betoner
van Zijn rechtvaardigheid voor de goddelozen is door het verzoenend bloed en de
rechtvaardigmakende gerechtigheid van Jezus Christus.
We verklaren herhaaldelijk dat er geen andere naam onder de hemel onder de
mensen gegeven is, waardoor zondaars zalig gemaakt moeten worden, behalve
de Naam Christus en dat de vergeving geschiedt door het bloed van Christus en
dat er geen andere wijze is, en dat een iegelijk die in Hem geloofd behoeden zal
worden en nooit beschaamd zal uitkomen tot in der eeuwen eeuwigheid. Het is
voor ons een ware vreugde om te verklaren dat Christus zowel in staat is, als
gewillig is, om allen die tot God komen door Hem volkomen zalig te maken, alzo
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wij laten ook niet na om aan allen die ons
horen te vertellen dat deze zaligheid louter uit genade is, en dat er niets onzekers
of twijfelachtigs in is, maar dat de belofte zeker is voor al het zaad der belofte;
want de eeuwige God heeft uit eeuwige liefde voor Zichzelf een volk uitverkoren,
dat Hij zal verlossen met een eeuwige verlossing, welke wil daar ook tegenop
komt.

De Drie-enige God heeft een eeuwig verbond aangegaan ten behoeve van de
uitverkorenen in Christus als hun Borg. Hij heeft hun zaak in Zijn eigen handen
genomen en heeft Zichzelf aansprakelijk gesteld voor al hun zonden. Ja, Hij heeft
werkelijk het zaad van Abraham verbonden met Zijn Godheid. In deze natuur
heeft Hij volkomen voldaan voor al de zonden van Zijn uitverkorenen en het
Goddelijke Recht is zeer voldaan met de genoegdoening die Hij gegeven heeft,
zodat Hij het niet alleen mogelijk heeft gemaakt dat zondaars zalig gemaakt
kunnen worden, maar Hij maakt ook de eeuwige gelukzaligheid van Zijn volk
zeker. Hij heeft aan de overtreding een einde gemaakt; “want met één offerande
heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden” of in Hem, hun
Hoofd, afgezonderd. “En de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot
Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen;
vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen
wegvlieden”. Niet: “Er zal een aanbod van genade aan hen gedaan worden”;
maar “zij zullen gekroond worden met eeuwige vreugde, en droefenis en
zuchting zullen wegvlieden” Wij verklaren dat al Gods uitverkorenen
gerechtvaardigd worden in en door de gerechtigheid van Christus, want in den
Heere zal al het zaad Israëls gerechtvaardigd worden en zal het roemen. Christus
is het einde der Wet tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Wij prediken ook
dat het de Vader heeft behaagd dat in Christus al de volheid wezen zou, zodat al
wat Zijn volk nodig heeft voor het leven of de heiligheid, voor de tijd of voor de
eeuwigheid, het alles in Christus, hun levend Hoofd, verzekerd is.
Wij dringen aan op de noodzakelijkheid van berouw en we beschrijven de aard
van dat berouw ten opzichte van God en het geloof ten opzichte van onze Heere
Jezus Christus. Maar wij prediken ze beide als de vrije gift van God: “Zo heeft
dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven !” Christus is verhoogd
ter rechterhand Gods om Israël bekering en vergeving van zonden te geven; en
Hij is de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Wij prediken ook de absolute
noodzakelijkheid dat de Heilige Geest de doden levend maakt; de blinden het
gezicht geeft, van zonden gerechtigheid en oordeel overtuigd, en neemt de dingen
die van Christus zijn en toont ze aan Zijn volk en verheerlijkt zo Christus in
hun hart. Wij scheiden ook het kostelijke van het snode in het naspeuren van de
voetstappen van de kudde van Christus en het werk van de Heilige Geest in hun
ziel, en we trachten de onderscheidende gevoelens onder Zijn Goddelijk

onderwijs te beschrijven. Wij gaan in op hun hoop en hun vrees, hun opgangen
en hun neergangen, hun lafhartigheid en ijver, hun nederlagen en overwinning,
verdriet en vreugde, vastendagen, feestdagen, tegensprekingen en verruimingen,
vertwijfelingen, verleidingen en triomfen. We gaan hen na in hun
rouwgewaden, wanneer de tegenwoordigheid van hun Meester is weggenomen,
en hun troost dood schijnt te zijn, en in hun prachtige feestgewaden, wanneer
hun troost weer terug keert op hoogtijdagen. We geven een beschrijving van hun
vijanden, tezamen met hun spelonken en holen en listige werken; maar we
verzekeren de heilige van de overwinning door het bloed van het Lam. We
stamelen wat over de schoonheid van Christus in Zijn Persoon, onderneming,
werk, bloed, gerechtigheid, ambten, karakters, verhouding, volheid, liefde en
lieflijkheid. In onze bediening voelen we een ernstige vreugde om te trachten ons
te bewegen in het onmetelijke veld en om op te stijgen naar onnaspeurlijke
hoogten, en om neer te dalen in de bodemloze diepten van de onuitsprekelijke
liefde van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor Zijn volk.
We beschrijven, voor zover onze Gezegende Meester ons genade en gaven
schenk, zowel de inwendige als uitwendige heerlijkheid van de Koningin, de
vrouw des Lams.
En we proberen huichelaars aan het licht te brengen en de bedrieglijkheid van
hun hoop bloot te leggen en hen op de hoogte te brengen van het rechtvaardig
oordeel dat hun te wachten staat, als ze sterven in die staat waarin ze zich
bevinden. En we bemoedigen iedere vertwijfelde zondaar om op Christus te
hopen totdat de Heere komt; en te geloven en rusten in Christus als de enige
Zaligmaker van arme zondaars. We prediken de verscheidene onderdelen van de
Goddelijke Waarheid in het evangelie van Christus, in de leerstukken, beloften,
uitnodigingen, geboden, bemoedigingen, ordonnantiën, waarschuwingen,
enzovoort. En we trachten de personen en gevallen aan te wijzen, op wie deze
waarheden onmiddellijk van toepassing zijn in hun onderscheiden situaties en
omstandigheden. Zo scheiden we het kostelijke van het snode, en als
instrumenten in Gods hand, proberen we Gods familie te troosten met dezelfde
vertroostingen waarmede we zelf door God getroost zijn, en geven zo elk een
bescheiden deel spijze te rechter tijd. En we vermanen Gods Volk om zorg te
dragen goede werken voor te staan. En deze dingen prediken wij tot allen die ons
horen. (Citaat uit: The Gospel Standard 1890 (blz. 254-257)

