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geloven, dan antwoordt bijna ie-

dereen met ja. Maar als je diezelfde 

jongeren vraagt wat nu de inhoud 

van hun geloof is – bijvoorbeeld of 

ze weten wat het is om wedergebo-

ren te zijn, elke dag te sterven aan 

de zonde en op te staan tot een 

nieuw leven, een heilige levens-

wandel op zaterdagavond te heb-

ben, te verlangen naar de zondagse 

kerkdiensten (twee keer!) – dan 

wordt het soms opeens stil. Gelo-

ven doen ze wel, maar als je dieper 

ingaat op de inhoud en de conse-

quenties daarvan in het leven van 

alledag, dan vinden ze het opeens 

moeilijk en lastig. 

Het lijkt me in onze tijd nodig dat 

we in prediking en pastoraat, bij 

catechese en jeugdwerk, de inhoud 

van het ware geloof – zeg maar 

zaken als ellende, verlossing en 

dankbaarheid – aan de orde (blij-

ven) stellen. We moeten waken 

voor een stuk oppervlakkigheid, 

voor geloof zonder diepgang, en 

voor een belevingscultuur, waarin 

het vooral draait om je eigen me-

ning en wat je erbij voelt. 

Orde
Het woord heilsorde komt in de 

Bijbel niet voor, maar de zaak wel. 

Onder heilsorde verstaan we na-

melijk het werk van de Heilige 

Geest, Die het heilswerk van Chris-

tus – alles wat Hij volbracht – toe-

past en toe-eigent aan het hart en 

in het leven van de gelovigen. De 

heilsorde is de weg waarlangs het 

heil door God voor de mens is 

bereid en aan die mens wordt ge-

schonken. 

Daarbij gaat de Heilige Geest een 

bepaalde weg. God is een God van 

orde; er is orde in Zijn werken. 

Niet alleen in de schepping, maar 

ook in de herschepping. Onder 

herschepping verstaan we het 

grote werk van de vernieuwing van 

zondaren. God maakt dode zonda-

ren levend. Christus heeft het heil 

in de weg van Zijn geboorte, lijden 

en sterven, opstanding en hemel-

vaart verworven voor zondaren. De 

Heilige Geest verklaart het werk 

van Christus en past het toe in het 

hart en leven van de gelovigen. 

Daarbij werkt de Heilige Geest 

ordelijk, heilsordelijk. 

Geen schema
Als we hier in de komende artike-

len samen over nadenken, dan is 

het zeker niet de bedoeling de 

bekerings- of geloofsweg te sche-

matiseren en alles onder te bren-

gen in één bepaald schema of sy-

steem. Als je dat doet, verval je 

gemakkelijk in activisme (je moet 

en kunt het zelf ) of in passivisme 

(je wacht maar lijdelijk af of God 

het geeft). In beide gevallen heerst 

het schema, wordt het heil losge-

maakt uit de bijbelse verbanden en 

ontbreekt het wonder.

Het leven van het geloof dat de 

Heere werkt kan immers onmoge-

lijk gevat worden in een schema. 

Dat is en blijft een wonder. En 

wonderen kun je nooit verklaren of 

onderbrengen in een schema.

Seizoenen
Als je door Woord en Geest inzicht 

krijgt in de orde van Gods reddend 

handelen, dan kan dat je bewaren 

voor veel geestelijke strijd en duis-

ternis, die voortkomen uit te wei-

nig zicht op de orde in Gods weg 

en werk.

Ik las in dit verband het volgende 

voorbeeld. In de loop van de sei-

zoenen ontdek je een bepaalde 

orde in Gods werk: het is ieder jaar 

weer winter, lente, zomer en 

herfst. In een schema zijn deze vier 

jaargetijden, vier gelijke delen wat 

grootte betreft, vier vakken. Elk 

jaargetijde duurt even lang. Toch is 

geen zomer hetzelfde, geen herfst 

even lang als de vorige en geen 

winter even koud. Het schema past 

nooit precies op de loop van de 

Een keten van zaligheid

De orde van het heil  [1]

Het is belangrijk inzicht in 
de orde van het heil te 
hebben. Dat kan bewaren 
voor veel geestelijke strijd 
en duisternis.

V
orig jaar bleek uit het EO-

onderzoek ‘De verlegenheid 

voorbij’ dat het geloof van 

de EO-achterban vooral een be-

leefd geloof is, dat invloed heeft op 

het leven van alledag. Christenen 

staan voor wat zij geloven en ze 

durven daar ook openlijk over te 

spreken. Hun geloof staat vaster 

dan tien jaar geleden en wankelt 

niet. Prachtig, nietwaar?!

Toch riep de uitslag van dit onder-

zoek verschillende reacties op. Eén 

daarvan luidde als volgt: ‘De mo-

derne beleving blijft vaak aan de 

oppervlakte. Waar kerkelijk Neder-

land dringend behoefte aan heeft, 

is kennis, toewijding en volhar-

ding.’

In dit verband wijs ik op een op-

merking van prof.dr. G. van den 

Brink, die zijn twijfels uitsprak bij 

de gelovigheid van vandaag de dag. 

Hij signaleerde in een lezing dat 

grondige exegese, studie en theo-

logie juist ondergewaardeerd wor-

den. Als crisis van deze tijd noemt 

hij dat de subjectiviteit tot norm is 

geworden, in plaats van de objec-

tieve prediking als hét middel tot 

heil. Het geloof van de christelijke 

gemeente is grotendeels verwij-

derd geraakt van de grote woorden 

van de Schrift en de traditie, zoals 

zonde, ellendekennis, doemwaar-

digheid, rechtvaardiging, levend-

making en heiliging.

Catechisatie 
Persoonlijk houdt dit mij de laatste 

tijd erg bezig. Als je tijdens cate-

chisatie aan jongeren vraagt of ze 
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jaargetijden, maar als we de vier 

seizoenen uit het oog verliezen, 

zien we geen orde meer in bepaal-

de gebeurtenissen.

Bijbels woord
De orde van het heil. Wat is heil 

eigenlijk? In Psalm 62 zingt Gods 

kind dat zijn heil in God is. En 

Mozes zegt dat God hem tot heil 

geweest is. Het woordje heil is een 

echt bijbels woord. En dan bete-

kent heil: redding. Ook roept het 

de gedachte op aan genezen of 

helen. Wat ben je blij als een dok-

ter je van je pijn of kwaal af helpt. 

Zo is de Heere Jezus de grote Heel-

meester, die je krankheden kent en 

liefderijk geneest (Psalm 103 vers 

2). En we weten dat Hij gekomen is 

om het gebrokene te verbinden en 

het zieke te genezen. De Heere 

Jezus Christus is de hemelse Heel-

meester.

Heil heeft alles te maken met ver-

lossing. Met redding, met verge-

ving van zonden, met een nieuw 

hart, met de gemeenschap met 

God. Nu zijn we van huis uit heil-

loos, zonder heil. Zonder God en 

zonder hoop, de ellendigste van 

alle mensen. Nu gaat het erom dat 

de Heilige Geest je dat leert en je 

uitdrijft tot de Heere Jezus Chris-

tus, de Bron van alle heil. De Geest 

verenigt je met Hem. 

De heilsorde is een zeer belang-

rijke zaak, die ons allen aangaat. 

Jezus zei immers tot Nicodemus: 

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 

Tenzij dat iemand wederom gebo-

ren worde, hij kan het Koninkrijk 

Gods niet zien.’ (Joh. 3:3) En we 

lezen in Hebreeën 11:6: ‘Maar zon-

der geloof is het onmogelijk Gode 

te behagen.’ Het is dus een zaak 

van levensbelang dat je met hoofd 

en hart weet wat deze zaken inhou-

den en hoe de Heere ze uitwerkt in 

je hart.

Keten
In enkele bijbelteksten worden 

verschillende van deze zaken sa-

men genoemd. Paulus zegt 1 Ko-

rinthe 1:30: ‘Maar uit Hem zijt gij 

in Christus Jezus, Die ons gewor-

den is wijsheid van God en recht-

vaardigheid en heiligmaking en 

verlossing.’

Verder lezen we in Romeinen 8:30: 

‘En die Hij tevoren verordineerd 

heeft, dezen heeft Hij ook geroe-

pen; en die Hij geroepen heeft, 

dezen heeft Hij ook gerechtvaar-

digd; en die Hij gerechtvaardigd 

heeft, dezen heeft Hij ook verheer-

lijkt.’

Hier zie je hoe de verkiezende God, 

ook de roepende God is, Die Zijn 

werk helemaal afmaakt. Wat de 

Heere van eeuwigheid heeft uitge-

dacht, krijgt een eeuwige voltooi-

ing. We noemen dit wel een keten 

van het heil, van de zaligheid, een 

reeks weldaden die door de Heilige 

Geest aan Gods kinderen geschon-

ken worden.

Verder spreekt de Bijbel op vele 

plaatsen over de groei van het 

geestelijk leven. Zo lees je van het 

beginnend werk van de Heilige 

Geest in Johannes 3 (het gesprek 

van Jezus met Nicodemus), over de 

groei van het geestelijk leven, het 

opwassen in de kennis en genade 

van Christus in Efeze 4, over de 

rechtvaardiging door het geloof in 

Romeinen 3:21 e.v., over de heili-

ging in Romeinen 5 en 6, over de 

heerlijkmaking in 1 Korinthe 15 

vanaf vers 52 en in Filippenzen 

3:21. Het leven van het geloof heeft 

een begin, het kent groei en komt 

tot volwassenheid.

Kastanjeblad 
Hoewel er geen blad van een kas-

tanjeboom hetzelfde is, toch is 

ieder blad van die boom als een 

kastanjeblad te herkennen. Zo is 

het ook met het werk van Gods 

Geest in het hart en leven van al 

Gods kinderen. God werkt Zijn 

verkiezende genade in hen uit, 

doordat zij geroepen worden uit de 

duisternis tot Gods licht, door een 

oprecht geloof in Christus vrijge-

sproken worden van zonde en 

schuld en – na een leven van dage-

lijkse heiliging – straks opgeno-

men worden in Gods heerlijkheid.

G. Wassinkmaat

In de loop van de seizoenen ontdek je een bepaalde orde in Gods werk: het is ieder jaar weer lente, zomer, herfst en winter.
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ken soms: ‘Ik houd van uitgaan, 

drank, ik leef uiteindelijk maar één 

keer. Als God me heeft uitverko-

ren, grijpt Hij toch wel in. En als ik 

niet ben uitverkoren, helpt het 

allemaal niets dat ik bid, naar de 

kerk ga en netjes leef.’ Wie zo 

denkt, onttrekt zich aan zijn eigen 

verantwoordelijkheid en legt de 

schuld van zijn verlorenheid bij 

God. 

Geen vraagteken
De Bijbel doet dat niet. Ze plaatst 

geen vraagtekens achter de verkie-

zing, maar jubelt erover. Lees maar 

na in Efeze 1:3-6. Voor Paulus is de 

verkiezing geen struikelblok, maar 

reden tot lof en dank. Paulus kan 

het wonder niet op dat de oor-

sprong van de gemeente niet in de 

mens maar in 

God ligt. Zijn 

verkiezende 

liefde is de 

bron van alle 

genade, zalig-

heid en leven. 

Luther vertelt 

in één van zijn 

tafelgesprek-

ken dat hij 

door de duivel 

aangevochten 

wordt, juist op 

het punt van de verkiezing. Op een 

zeker moment is hij radeloos en 

klaagt bij Von Staupitz, zijn kloos-

teroverste. Deze zegt tegen hem: 

‘Luther, als je disputeren wilt over 

de verkiezing, zie dan op de won-

den van Christus. In de wonden 

van Christus versta je de verkiezing 

en nergens anders.’ 

Zo is het. Als je in het geloof ziet 

op de gekruisigde en opgestane 

Christus, je aan Hem overgeeft en 

toevertrouwt, dan mag je weten 

wat Paulus zegt in Efeze 1: ‘Uitver-

koren in Hem voor de grondleg-

ging der wereld’. 

Felle koplampen
We moeten nooit met de verkie-

zing beginnen, maar er alleen in 

eindigen. Wie ermee begint, lijkt 

op de man die op een donkere weg 

in de felle koplampen van een 

naderende auto staat. Hij wordt 

verblind en ziet niets meer. Maar 

wie op dezelfde weg de lichtbron 

achter zich heeft, wandelt – zonder 

dat hij verblind wordt – in het licht. 

Zo is het ook met de verkiezing. Je 

ziet het achteraf, je eindigt erin. 

Kun je het dan weten dat je bent 

uitverkoren? Volgens de Dordtse 

Leerregels wel. Niet als je de ver-

borgenheden van God nieuwsgie-

rig onderzoekt, maar als je bij 

jezelf de vruchten van de verkie-

zing met blijdschap waarneemt. 

Wat zijn die vruchten? Een waar 

geloof in 

Christus, 

verdriet over 

de zonde, 

verlangen 

naar Christus 

en een leven 

naar Gods wil 

en wet (hfst. 1, 

art. 13).

Let wel, het 

zijn vruchten. 

Deze groeien 

alleen als er 

een levende band is met de Heere 

Jezus Christus. Hoe meer vruch-

ten, hoe meer de zekerheid aan-

gaande de verkiezing.

Geen kladblok
Soms hoor je dat het geloof in de 

uitverkiezing mensen zorgeloos en 

onverschillig maakt. Maar Paulus 

zegt dat God ons heeft uitverko-

ren, opdat wij heilig en onberispe-

lijk voor Hem in liefde zouden zijn. 

Dan ben je geen kladblok van de 

duivel, maar een leesbare brief van 

Christus. Dan is je leven vervuld 

met vruchten van gerechtigheid en 

is het je grootste verlangen dat de 

De verkiezing

De orde van het heil  [2] 

Het is niet gemakkelijk om te spreken over 
de uitverkiezing. Dat komt omdat we dan al 
gauw met ons verstand over de uitverkiezing 
gaan redeneren, buiten het geloof om en los 
van Christus. 

O
p maandagavond spreken 

we tijdens catechisatie bij 

de 18+ groep over de uit-

verkiezing. Ik stel de vraag: ‘Wat 

betekent dat nu, de uitverkiezing? 

Johan antwoordt: ‘Ik denk dat God 

het geloof voor jou bestemd heeft, 

dat Hij je uitkoos’. ‘Hoe kan dat 

nu’, reageert Anne, ‘dan komt dat 

zeker omdat je beter bent dan een 

ander. Dat geloof ik niet, uiteinde-

lijk kies je zelf voor het geloof of 

niet, dat is jouw keuze.’ Willeke 

zegt spontaan: ‘Mijn oma heeft het 

daar vaak over. Zij denkt zo: als je 

niet uitverkoren ben, kom je niet in 

de hemel.’ Karel: ‘Maar dat vind ik 

niet eerlijk. Het is net als met de 

wet gelijke behandeling, volgens 

mij moet je iedereen gelijk behan-

delen en niet zeggen: die komt er 

wel en die niet.’ 

Loterij 
Als je met je verstand over de ver-

kiezing gaat redeneren, lijkt de 

uitverkiezing op een soort kans-

spel, loterij: je moet afwachten of 

je in de prijzen zit. Het gevolg is: of 

dodelijke lijdelijkheid of vreselijke 

onverschilligheid. Ik geef van al-

lebei een voorbeeld. 

Een oude vrouw, die een totaal 

verkeerd beeld van de uitverkiezing 

had, lag op sterven. Haar hele 

leven had ze gedacht dat ze niet 

uitverkoren was. Het enige wat ze 

vlak voor haar sterven kon zeggen 

was: ‘Voor eeuwig verloren.’ 

Het kan ook anders. Je bent niet 

lijdelijk zoals deze vrouw, maar 

onverschillig. Jonge mensen den-

Ds. G. Wassinkmaat 
is hervormd predikant 
te Hoevelaken. 

Je kunt weten 
of je bent 

uitverkoren
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Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Sionkerk in Ede is het jubile-

umboekje 50 jaar Sionkerk (uitg. drukkerij Van Ede, Ede) uitgegeven. De elf pre-

dikanten die de wijk dienden komen voor het voetlicht. Ds. E.F. Vergunst haalt 

de schorsing van ds. G.M. van Dieren in de jaren zestig nog eens op.

‘Hij was het er niet mee eens dat in de Hervormde Kerk de vrouw in het ambt toegelaten 
werd, waarin de andere predikanten overigens volledig met hem meegingen. Maar ds. Van 
Dieren vond daarin aanleiding om het avondmaal en daarna ook de doop niet meer te 
(kunnen) bedienen. Om de eenheid van de gemeente te bewaren, hebben zijn collega’s hem 
daarin jarenlang verdragen en namen zij zijn diensten waar. Tot ds. Van Dieren zelf de zaak 
aanhangig maakte bij de visitatie met als onvermijdelijk gevolg dat hij geschorst werd. 
Juist in dat jaar van zijn uitzetting uit het ambt was ik preses van de centrale kerkenraad en 
– al stond ik er niet alleen voor – was ik toch de spreekbuis naar buiten. Dat is een heel 
moeilijke periode geweest, die onze tijd in Ede gestempeld heeft. Alle predikanten in Ede 
leden eronder. Er zijn zestig vergadering aan gewijd.’
Mevrouw Vergunst: ‘Tot diep in de nacht. En dan zat ik maar thuis te wachten. Mijn man 
is in die tijd afgevallen tot 115 pond. Hij werd er bijna overspannen van.’ Ds. Vergunst: 
‘Vergeet niet dat ds. Van Dieren zeventien jaar in Ede had gestaan en uiteraard zijn aan-
hang had. Uiteindelijk heeft hij ongeveer 500 leden meegenomen naar zijn ‘Hervormde 
Evangelisatie’, waarvan niets overgebleven is. Vooral ‘oude’ Edenaren. Een heel moeilijke 
tijd.’

***

Op 27 november hoopt ds. G. Schaap, hervormd predikant te Hellouw, aan de 

Theologische Universiteit Apeldoorn te promoveren op een proefschrift met de 

titel Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en 
plaats in de Nadere Reformatie. Zijn promotor is prof.dr. H.J. Selderhuis. We felici-

teren de promovendus van harte met de voltooiing van deze studie en wensen 

hem een goede promotiedag.

Uit de samenvatting:

Veelvuldig blijkt dat Ridderus over de Reformatie heen teruggrijpt naar de vroegchristelijke 
kerk. Zo beroept hij zich veelvuldig op de patres, citeert hij talloze malen Bernardus van 
Clairvaux en rooms-katholieke auteurs, hetwelk een bewijs vormt voor de katholieke inslag 
in zijn theologisch denken en diens katholiek kerkbegrip.
Het is bekend dat Ridderus geen program tot reformatie opgesteld heeft zoals bijvoorbeeld 
bij W. Teellinck (1579-1629) wel het geval is. Dit onderzoek wijst evenwel uit dat alle 
reformatiepunten die karakteristiek zijn voor de Nadere Reformatie in zijn werk terug te 
vinden zijn. De theocratische boodschap richting gezin, kerk en overheid wordt verspreid 
over zijn geschriften aangetroffen, terwijl veel reformatiepunten puritanistisch gekleurd 
zijn. Ridderus heeft voor de beschrijving van de reformatie veelvuldig gebruik gemaakt van 
geschriften van W. Teellinck, de Amsterdamse predikant en auteur P. Wittewrongel (1609-
1662) en de vader van het puritanisme, W. Perkins (1558-1602). Dit bevestigt de stelling 
dat Ridderus voluit als vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie kan worden be-
schouwd.

Enkele stellingen bij het proefschrift:

• Om te bepalen of predikanten en leken tot de Nadere Reformatie behoren, dient men hen  
niet alleen te toetsen aan de presentatie van een program, maar evenzeer aan de reformatie-
punten in hun levenswerk.
• Ridderus is in zijn denken niet tegenstrijdig wanneer hij toneel als werelds vermaak 
afwijst en samenspraken die als toneelscènes gekwalifi ceerd kunnen worden in zijn boek ‘De 
tafel des Heeren’ gebruikt.
• De opvatting dat de theocratie in deze aardse bedeling gerealiseerd kan en moet worden, 
moet gezien worden als een vooruitgrijpen op de werkelijkheid die volkomen gestalte  
krijgt in het eschaton.
• Het Hooglied dient eerst als een liefdeslied tussen man en vrouw in het monogaam huwe-
lijk te worden opgevat en daarna als een typologie van de liefde van Christus tot   
Zijn gemeente.

v.d.G.
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Heere verheerlijkt wordt. 

Maar als je nu hoort bij de verwor-

penen, dan kun je het toch niet 

helpen dat je niet gelooft? Een 

moeilijk punt. Toch ga je uiteinde-

lijk niet verloren omdat je niet 

uitverkoren bent, maar omdat je 

niet geloofd hebt in de Heere Jezus 

Christus. Iemand zei het zo: ‘Wie 

niet uitverkoren is, die wil het ook 

niet zijn.’ Ongeloof is altijd eigen 

schuld, daar ben je zelf ten volle 

verantwoordelijk voor. 

In Christus
Daarom moeten we ons maar niet 

afvragen of we uitverkoren zijn, 

maar of we in Christus Jezus zijn. 

Calvijn zegt dat Christus de spiegel 

van de verkiezing is. God verkiest 

in Christus. De uitverkiezing gaat 

niet buiten het verlossingswerk 

van Christus en het geloof in Hem 

om. 

Want Christus is de grond en het 

fundament van het eeuwig behoud. 

Je wordt niet zalig omdat je uitver-

koren bent, maar uit genade, door 

het geloof in de gekruisigde en 

opgestane Heiland. Hij belooft: 

‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins 

uitwerpen.’ 

Er is in het leven van een gelovige 

soms veel twijfel en kleingeloof. Je 

wordt aangevochten en bestreden. 

Maar in het geloof is de verkiezing 

een geweldige troost. Als de Heere 

begint, dan maakt Hij altijd Zijn 

werk af. De zaligheid hangt geluk-

kig niet van jezelf af, maar van de 

verkiezende liefde van de Vader, 

van de verlossende liefde van de 

Zoon en van de verzegelende liefde 

van de Heilige Geest. Want Gods 

raad zal bestaan en de Heere zal al 

Zijn welbehagen doen. 

Dat geeft een diepe en intense 

verwondering. Dan belijd je: ‘Hee-

re, wat bent U groot en goed, dat U 

tot mij kwam, dat ik Uw Woord 

mocht horen en geloven; dat U – 

door Uw Woord en Geest – mijn 

oog en hart geopend hebt voor de 

Heere Jezus Christus. Heere, waar-

om ik wel en zovelen niet? Dat heb 

ik niet aan mezelf te danken, maar 

alleen aan U. Drie-enig God, U zij 

alle eer!’ 

G. Wassinkmaat
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Jozua, Jesaja en Jeremia. Maar de 

Heere roept niet alleen mensen 

voor een bepaalde taak in Zijn 

dienst, Hij roept een ieder tot Zich! 

In Gods Woord komt tot ons allen 

de oproep: Laat de zonde los, volg 

niet langer de boze, bekeer je tot 

de Heere, laat je licht schijnen voor 

de mensen, wees een leesbare 

brief, leef heilig, enzovoort. De 

Heere roept ons bij de zonde van-

daan, Hij roept ons tot geloof en 

bekering.

Eigen weg
Hoe doet de Heere dat, hoe roept 

Hij eigenlijk? Hij doet dat op ver-

schillende manieren en gaat daarin 

met ieder een eigen weg. Hij roept 

door de schepping en in het rijk 

van de natuur, door zorg, ziekte en 

moeite. Opeens word je stilgezet, 

je krijgt de Heere nodig en beseft 

later dat het goed geweest is dat je 

verdrukt werd. De Heere roept ook 

door bijzondere zegeningen. Je 

raakt verwonderd over Zijn goed-

heid en denkt: ‘Wat is de Heere 

groot en goed, ik heb dat helemaal 

niet verdiend.’

Maar de Heere roept vooral door 

Zijn Woord en Geest. Dat Woord is 

immers een kracht tot zaligheid. 

Paulus zegt dat het geloof door het 

gehoor is, en het gehoor door het 

Woord van God.

Weten wij ervan dat de Heere ons 

riep, persoonlijk, bij onze naam? 

De één roept de Heere – net als 

Saulus op weg naar Damascus 

– plotseling, de ander – net als 

Timotheüs – geleidelijk. Maar in 

beide gevallen ga je voor de Heere 

door de knieën, wordt je hart voor 

Hem ingewonnen en belijd je: 

‘Heere, U bent mij te sterk gewor-

den. Wat wilt U dat ik doe?’

Het is een groot wonder dat de 

Heere geen mensen roept op wie 

niets valt aan te merken, maar 

grote zondaren. Het lag toch voor 

de hand dat Hij sinds Genesis 3 

nooit meer Zijn mond had openge-

daan en voor altijd in toorn had 

gezwegen?

Regen 
Hoe komt het eigenlijk dat de één 

wel komt als de Heere roept, maar 

de ander niet? Ligt dat dan aan de 

roepstem van God of ligt dat aan 

onszelf ? In de theologische door-

denking hiervan wordt wel gespro-

ken over uitwendige en inwendige 

roeping. Bij de uitwendige roeping 

gaat Gods roepstem het ene oor in 

en het andere weer uit, ze raakt je 

hart niet. Maar bij de inwendige 

roeping komt – door het werk van 

de Heilige Geest – het woord van 

God met kracht in je hart en ge-

hoorzaam je. 

Er zijn er die dit onderscheid afwij-

zen, omdat je volgens hen bij de 

uitwendige roeping gemakkelijk 

kunt zeggen: ‘Ik kan er niets aan 

doen dat ik niet geloof, dat Gods 

roepstem niet met kracht in mijn 

hart kwam, want ik ben alleen 

maar uitwendig geroepen.’ Van-

daar dat zij niet spreken over twee 

soorten roepingen, maar over één 

roeping. Die ene roeping is van 

Gods kant ernstig en welmenend, 

maar heeft niet dezelfde uitwer-

king: de één hoort haar en komt, 

de ander hoort haar ook, maar 

komt niet.

Ik denk in dit verband aan de re-

gen. Dat de regen wel in de droge 

grond trekt, maar afketst op de 

harde rots, ligt niet aan de regen 

maar aan de rots. Zo is het ook 

hier. Als de Heere roept: ‘Kom tot 

Mij’, en je komt niet, dan is dat niet 

Gods schuld maar je eigen schuld. 

Er staat ergens dat het Woord geen 

nut deed, omdat het met het geloof 

niet gemengd was. En je leest van 

mensen die het Woord ongehoor-

zaam waren, die zich verhardden 

en zich eraan ergerden. 

In dit verband is de gelijkenis van 

de koninklijke bruiloft in Lukas 14 

De roeping

De orde van het heil [3]

In de orde van het heil is er vanuit God 
gezien eerst de verkiezing. Maar gezien 
vanuit de mens gaat de roeping voorop. 

E
en klein kind speelt in de 

achtertuin, mag niet buiten 

het hekje komen. Moeder 

houdt haar kleine goed in de ga-

ten, is veel te bang dat er iets ge-

beurt. Als ze na verloop van tijd 

naar buiten loopt, schrikt ze en 

denkt: ‘Heeft hij nu toch het hekje 

open gekregen, waar is hij?’ Ze 

roept hem en als ze hem nergens 

ziet, wordt ze steeds meer onge-

rust en roept ze nog eens: ‘Wil-

liam, waar ben je?’ 

Zoals deze moeder haar kind 

roept, zo roept de Heere ons ook. 

Op vele manieren klinkt Zijn stem: 

‘Waar blijf je toch? Keer naar Mij 

terug, geef Mij je hart’. 

Begin 
Vorige week stond in deze serie de 

verkiezing centraal. Van God uit 

gezien is die er eerst. Hij had je van 

eeuwigheid af op het oog, Hij had 

je lief met een eeuwige liefde, het 

was Zijn welbehagen. Dat is voor 

het geloof een geweldige troost, 

want daarin ligt de vastheid van het 

behoud. 

Maar van ons uit gezien is er eerst 

de roeping. Daar moeten we altijd 

mee beginnen. Als je het omdraait 

– eerst de verkiezing en dan de 

roeping – gaat het mis en loop je 

vast. Je moet altijd beginnen bij de 

roepstem van God: ‘Kom tot Mij, 

Zoek Mij en leef.’ Dat zie je al di-

rect na de zondeval in Genesis 3. 

De Heere roept Adam, die zich had 

verstopt: ‘Adam, waar ben je, kom 

eens tevoorschijn.’ 

Je leest in de Bijbel dat de Heere 

mensen voor een bepaalde taak 

roept. Ik denk bijvoorbeeld aan de 

roeping van Abraham, Mozes, 

Ds. G. Wassinkmaat 
is hervormd predikant 
te Hoevelaken. 

 In deze serie staat 
volgende week de 

wedergeboorte 
centraal.
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en Mattheüs 22 veelzeggend. Bo-

den trekken eropuit met de royale 

nodiging: ‘Kom naar de bruiloft.’ 

Maar helaas, velen bedanken en 

komen niet. Zo is het ook met de 

roepstem van God. Velen leggen 

die naast zich neer en zeggen: 

‘Geen interesse, voor mij hoeft het 

niet.’ Dat ligt dan niet aan het 

woord, maar aan jezelf. Dat komt 

door eigen onwil. 

Twee woorden
Maar als Gods Woord je wel raakt, 

als het in goede aarde valt en 

vrucht draagt, dan komt dat niet 

omdat je beter bent. Dan is dat niet 

te danken aan je eigen goede wil, 

maar alleen aan Gods ontferming. 

Vandaar dat Paulus in Filippenzen 

2:12 en 13 zegt: ‘Werk aan uw ei-

gen zaligheid met vrees en beven; 

want het is God, Die in u werkt 

zowel het willen als het werken, 

naar Zijn welbehagen.’ 

Ik denk nog even aan Levi. Jezus 

laat hem niet links liggen, maar 

kijkt hem aan en zegt: ‘Volg Mij.’ 

Meer niet. Maar Levi hoort deze 

roepstem, stapt uit zijn beruchte 

tolkantoor, breekt met zijn duis-

tere praktijken en volgt van de ene 

op de andere dag de Heere Jezus. 

Hoe dat komt? Volgens Spurgeon 

zijn twee woorden genoeg – ‘Volg 

Mij’ – om een mens te winnen voor 

de Heere Jezus Christus, als die 

woorden door de kracht van de 

Heilige Geest je hart raken. De 

machtsroep van Jezus rukt Levi los 

uit zijn zondige bestaan, legt be-

slag op zijn hart en neemt hem 

voorgoed gevangen. 

Uit de houdgreep
Soms denkt iemand: ‘Ik zit zo 

verstrikt in de zonde, ik voel me 

machteloos en moedeloos, ik heb 

zo’n last van de duivel, die mij 

infl uistert: voor jou is het niet.’ Zo 

iemand moet dan de Heere aanroe-

pen, pleiten op Zijn belofte en 

geloven dat de Heere een Waarma-

ker van Zijn Woord is. Hij heeft alle 

macht, Hij kan verlossen uit de 

houdgreep van de zonde, wat dat 

dan ook is. Want Hij Die u roept is 

getrouw en Hij laat niet los wat 

Zijn hand begon.

G. Wassinkmaat

Boekbesprekingen 
Klaas Spronk, Clazien Verheul, Lou-
rens de Vries en Wim Weren (red.)
De Bijbel vertaald. De kunst van het 
kiezen bij het vertalen van de bijbelse 
geschriften.
Uitg. Meinema, Zoetermeer; 457 blz.; 
€ 45,-
Gedurende de afgelopen jaren is er in 
kerkelijk Nederland en daarbuiten veel 
gediscussieerd over het vertalen van 
de Bijbel. Dat had alles te maken met 
de verschijning van de Nieuwe Bijbel-
vertaling in 2004. Door velen werd 
deze vertaling bejubeld, door anderen 
sterk bekritiseerd. Ook alternatieve 
vertalingen zagen het licht, zoals de 
Naardense Bijbel en de eerste deeluit-
gave van de Herziene Statenvertaling. 
Nu is het vertalen van de Bijbel 
bepaald geen eenvoudige zaak. Er 
moeten op zeer veel terreinen soms 
lastige keuzes gemaakt worden en 
daar staat de gemiddelde criticus of 
voorstander van een bepaalde bijbel-
vertaling niet altijd voldoende bij stil. 
Deze problematiek wordt echter uitge-
breid belicht in het bovengenoemde 
boek.
Dit lijvige boekwerk van meer dan 450 
pagina’s doet een geslaagde poging 
iets van de sluier van de vertaalpro-
blematiek op te lichten. Een deel van de 
scribenten heeft zelf aan de Nieuwe 
Bijbelvertaling meegewerkt, wat aan 
hun bijdragen soms een wat apolo-
getisch karakter geeft. Andere mede-
werkers zijn nu en dan wat kritischer in 
hun toonzetting. De sterkste kritiek 
komt uit de traditie die meestal met ‘de 
Amsterdamse school’ wordt aangeduid. 
De eerste hoofdstukken zijn betrekke-
lijk algemeen van opzet en behande-
len een aantal essentiële keuzes waar 
vertalers van de Bijbel voor staan, 
zoals de gevolgde vertaalmethodiek, 
de keuze voor een bepaalde 
grondtekst, de naam van God, de 
plaats van de Bijbel in de liturgie, 
enzovoort. De artikelen verderop in 
deze bundel stellen andere relevante 
thema’s aan de orde en richten zich 
daarbij meer op een specifi ek bijbelge-
deelte. Ik noem er een paar: het 
geweld in Rechters, de weergave van 
poëzie in de Psalmen, de interpretatie 
van messiaanse teksten in Jesaja, 
seksueel getinte uitdrukkingen in 
Ezechiël 16, humor in het boek Judith, 
de vertaling van het woord ‘Christus’ 
in het Nieuwe Testament, het synop-
tische probleem in de Evangeliën, en 
het citeren van het Oude Testament in 
het Nieuwe. Het aardige is dat zo bijna 
alle boeken van de Bijbel wel op de 
een of andere manier voor het voet-
licht komen. Er valt zo veel te leren.
Dit boek geeft een waardevol inzicht in 
de theorie en de praktijk van het 

bijbelvertalen. De lezer krijgt onmis-
bare achtergrondinformatie die laat 
zien dat er bij het vertalen van Gods 
Woord op veel gebieden keuzes ge-
maakt moeten worden en dat het 
maken van zo’n keuze niet altijd een-
voudig is, vaak een stuk moeilijker dan 
wij op het eerste gezicht zouden denk-
en. Het geeft een indruk van de 
worstelingen waar vertalers regelmatig 
voor komen te staan. Het lezen van dit 
boek zal al te oppervlakkige kritiek 
dan ook op zijn minst nuanceren. 
Uiteraard wordt er van de lezer ook 
voor dit boek een kritische houding 
verwacht. Er wordt een veelheid van 
standpunten naar voren gebracht, 
waarbij de lezer ook zelf telkens weer 
een keuze zal moeten maken. En ook 
al deel je nu en dan een bepaalde 
mening niet, dan ben je na het lezen 
toch beter in staat om het hoe en het 
waarom daarvan onder woorden te 
brengen. 
Het is een boek dat je niet zomaar 
eventjes tussendoor leest. Dat valt ook 
niet te verwachten bij een onderwerp 
als dit. Je moet er echt voor gaan zit-
ten. Het is bepaald geen eenvoudige 
kost. Dat maakt het echter niet minder 
de moeite waard. Voor wie echt wat 
meer wil weten over wat er allemaal bij 
het vertalen van de Bijbel komt kijken 
is dit boek zeer aan te bevelen.

R. de Blois, Reeuwijk

Gustavo Corni
De getto’s van Hitler. Stemmen uit 
een belegerde samenleving, 1939-
1944. 
Uitg. Verbum, Laren, 363 blz., € 29,50.
De auteur, hoogleraar aan de Univer-
siteit van Trento (Italië), verdiepte zich 
jarenlang aan de hand van dagboeken 
en herinneringen van overlevenden in 
de getto’s, de ‘voorportalen van de 
dood’, waarin Joden in de grote steden 
van Europa bijeen werden gedreven, 
voordat ze werden gedeporteerd naar 
de vernietigingskampen. De hoofd-
stuktitels maken duidelijk waarover 
het in dit aangrijpende boek gaat: 
‘Getuigen uit de getto’s. Een overzicht 
van de bronnen’, ‘De aanleg van de 
getto’s’, ‘De reactie van de Joden op 
de gettovorming’, ‘De Joodse Raden’, 
‘De Joodse politie’, ‘Het gettoleven’, 
‘De gettogemeenschap: allemaal 
gelijk?’, ‘Leven en dood’, ‘Arbeid als 
redding?’, ‘Razzia’s, deportaties en het 
einde van de getto’s’ en ‘Verzet in de 
getto’s. Het boek sluit af met (eerlijke) 
conclusies van de auteur, ook waar het 
gaat om schaduwzijden binnen de 
Joodse gemeenschappen zelf. Aan het 
eind bevat het boek 60 pagina’s noten. 
Een aanrader.

J. van der Graaf, Huizen
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we mens, de innerlijke vernieu-

wing, die zich over het gehele leven 

uitstrekt. In de Institutie van Calvijn 

en de Nederlandse Geloofsbelijde-

nis wordt het woord wedergeboorte 

in deze betekenis gebruikt. 

In Mattheüs 19:28 heeft wederge-

boorte een heel speciale betekenis, 

de derde die ik noem. Het gaat hier 

om de wedergeboorte van alle din-

gen, de totale herschepping bij de 

wederkomst, de vernieuwing van 

hemel en aarde.

Nicodemus 
In dit artikel spreek ik over de eerst-

genoemde betekenis, de wederge-

boorte als begin van het nieuwe 

leven, de levendmaking.

In het gesprek met Nicodemus 

(Joh. 3) stelt Jezus dat niemand het 

Koninkrijk van God kan binnen-

gaan zonder wedergeboorte. De 

godsdienstige Nicodemus begrijpt 

daar niets van. Maar ook deze 

nauwgezet levende farizeeër komt 

zonder een geboorte van boven de 

hemel niet in. De wedergeboorte is 

dus voor iedereen noodzakelijk om 

behouden te worden. Met minder 

kan niemand toe. Zie ook het begin 

van het klassieke doopformulier.

Wind 
De wedergeboorte is een groot 

wonder. Het is als met de geboorte 

van een kind. Een kind is bij de 

geboorte passief, het kan zichzelf 

niet tot leven wekken. Zo is het ook 

in het geestelijke leven. Bij de we-

dergeboorte ligt de nadruk op: God 

doet het! Het is niet ons werk, maar 

Gods werk. We vinden in de Bijbel 

dan ook nergens een oproep tot 

wedergeboorte, zoals we wel de 

oproep tot bekering en geloof vin-

den. De wedergeboorte is immers 

een daad van God, de Heere werkt 

het nieuwe leven door Zijn Woord 

en Geest.

Dat wonder kun je nooit op je vin-

gers narekenen. Het is net als met 

het waaien van de wind. De wind 

nemen we immers ook waar zonder 

herkomst en eindbestemming 

ervan te kennen. De Heilige Geest 

werkt als de wind, Hij gaat waar-

heen Hij wil (Joh. 3:8). Ik denk in 

dit verband aan de Dordtse Leerre-

gels, 3/4-12.

Levend 
Wat gebeurt er als de Heere een 

zondaar levend maakt, als je opge-

wekt wordt uit de geestelijke dood 

en het nieuwe leven deelachtig 

wordt? 

Ik wil drie dingen noemen: het 

verstand wordt verlicht; het hart 

wordt vernieuwd; de wil wordt 

omgebogen.

Het verstand wordt vernieuwd. 

Paulus zegt in 1 Korinthe 2:14 dat 

de natuurlijke mens de dingen die 

van de Geest van God zijn niet be-

grijpt. Maar als de Heilige Geest je 

hart verlicht, wordt dat anders. Dan 

weet je dat God bestaat, dat je niet 

kunt sterven zoals je geboren bent. 

Gods Woord maakt je wijs tot zalig-

heid, je krijgt verstand, met godde-

lijk licht bestraald.

Maar er gebeurt nog meer. Ook het 

hart wordt vernieuwd. Waarom? 

Omdat je hart van huis uit zo hard 

als een steen is, koud, ongevoelig 

en onbewogen voor de Heere en 

Zijn dienst. Maar de Heere neemt 

dat stenen hart weg en geeft je een 

hart van vlees. Dat nieuwe hart gaat 

harder kloppen als het denkt aan 

zonde en schuld, maar ook als het 

denkt aan de Heere Jezus Christus, 

de enige en volkomen Zaligmaker. 

Hij wordt dan je enige hoop en 

verwachting, en Zijn verzoenend 

sterven het rustpunt voor je hart.

Tong, ogen, oren 
De Heilige Geest buigt ook je wil 

om. Van nature doe je je eigen wil 

en verzet je je tegen Gods wil. Kijk 

maar naar Saulus op weg naar Da-

mascus. Zijn hart ging dwars tegen 

De wedergeboorte

De orde van het heil  [4]

Na de verkiezing en de roeping volgt in de 
orde van het heil de wedergeboorte. Deze 
zet het hele leven in het licht van de eeuwig-
heid: nieuwe mensen in een nieuwe werke-
lijkheid.

Ds. G. Wassinkmaat 
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In deze serie staat 
volgende week de 
rechtvaardiging 
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H
et woord wedergeboorte 

komt in het Oude Testa-

ment niet voor, de zaak 

wel. We lezen er bijvoorbeeld van 

het besnijden van het hart (Deut. 

30:6), het scheppen van een rein 

hart (Ps. 51:12), het schrijven van 

Gods wet in het hart (Jer. 31:33) en 

het geven van een nieuwe geest en 

een hart van vlees (Ezech. 11:19; 

36:26).

In het Nieuwe Testament vinden we 

uitdrukkingen als levend gemaakt 

worden (Ef. 2:5), vernieuwd wor-

den en de nieuwe mens aandoen 

(Ef. 4:23, 24) en een nieuw schepsel 

zijn (2 Kor. 5:17). Daarnaast komen 

de woorden wedergeboorte of we-

dergeboren worden voor, namelijk 

in Mattheüs 19, Johannes 3, Titus 3 

en 1 Petrus 1.

Drie betekenissen
Als je de Schriftgegevens op een rij 

zet, zijn drie betekenissen van de 

wedergeboorte te onderscheiden. 

Als eerste noem ik de wedergeboor-

te als begin van het nieuwe leven, de 

overgang uit de geestelijke dood 

(door de kracht van de Heilige 

Geest) naar het leven uit God met 

Christus. Je kunt hier denken aan 

de bekende tekst uit Johannes 3:3: 

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ten-

zij dat iemand wederom geboren 

worde, hij kan het Koninkrijk Gods 

niet zien.’ 

Een tweede betekenis is de weder-

geboorte als voortgang, ontwikke-

ling van het nieuwe leven. Zeg 

maar: de heiligmaking, de boet-

vaardigheid, de afsterving van de 

oude en de opstanding van de nieu-
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Gods wil in, was één brok verzet. Maar toen de 

Heere in zijn leven ingreep, vroeg hij: ‘Heere, 

wat wilt Gij dat ik doen zal?’

Volgens de Dordtse Leerregels 3/4-11 wordt de 

wil, die dood was, levend; die boos was, goed; 

die weerspannig was, gehoorzaam. De Heilige 

Geest beweegt en sterkt die wil zo, dat hij als 

een goede boom vruchten van goede werken 

kan voortbrengen.

Kun je weten dat je wedergeboren bent, en zo 

ja, hoe dan? Dat nieuwe leven blijft niet verbor-

gen. Het blijkt in geloof en bekering. Je gaat het 

leven buiten jezelf zoeken in de Heere Jezus, 

krijgt Hem nodig en lief. Hij wordt je Redder en 

Herder, er komt een levende geloofsband met 

Hem. Christus wordt steeds meer het doel en 

de inhoud van het nieuwe leven. Hij is de Wijn-

stok, en alleen als je in Hem blijft, draag je 

vrucht. 

De wedergeboorte legt beslag op alles: je li-

chaam, tong, ogen, oren, mond, handen en 

voeten. Je stelt je leven niet langer in dienst van 

de zonde, maar bidt: ‘Neem mijn leven, laat het 

Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer.’ 

Geloof 
Het nieuwe leven kun je nooit losmaken van 

Christus. Het is opmerkelijk dat Jezus met 

Nicodemus niet alleen spreekt over de weder-

geboorte, maar ook over het geloof. Hij zegt in 

Johannes 3:16: ‘Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder  die in Hem 

gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe.’ Er is geen wedergeboorte buiten het 

geloof in Christus om, omdat er buiten Chris-

tus geen leven is. Volgens Petrus (1 Petr. 1:3) 

worden we – naar Gods grote barmhartigheid 

– wedergeboren tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus. En in Zondag 

17 van de Heidelbergse Catechismus staat dat 

wij door Christus’ kracht opgewekt worden tot 

een nieuw leven. Jezus’ opwekking is de grond-

slag voor onze opwekking uit de geestelijke 

dood. Hij is er de Bron, de Oorsprong en de 

Fontein van.

 

Weerstand 
Soms hoor je dat mensen in hun hart zoveel 

weerstand ervaren, dat ze de Heilige Geest 

tegenwerken en onwillig zijn. Dat is herken-

baar. Van huis uit spartel je tegen en loop je de 

Heere voor de voeten. Maar dan mogen we 

bidden om de hulp en de kracht van de Heilige 

Geest. Want de Geest verbreekt ons verzet en 

ruimt alle weerstanden op. En daarom: ‘Veroot-

moedig u, belijd uw zonden, leef van Gods 

genade alleen en zoek het leven buiten uzelf in 

Christus Jezus.’ Want wedergeboorte is moge-

lijk, voor wie dan ook.

G. Wassinkmaat
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denkbaar. Maar wat onmogelijk is 

bij een aardse rechter, kan wel bij 

de hemelse Rechter. De hemelse 

Rechter spreekt misdadigers vrij 

van hun schuld en geeft hen het 

eeuwige leven. Hij doet dat alleen 

omwille van Zijn Zoon, de Heere 

Jezus Christus. Dat is het hart van 

het Evangelie, de kern van de bij-

belse boodschap: de rechtvaardi-

ging van de goddeloze, uit genade 

en door het geloof. 

Geen heilige
Met het woord rechtvaardiging 

wordt niet zoiets als zelfrechtvaar-

diging bedoeld. Bij zelfrechtvaar-

diging praat je de zonde goed en 

verzin je allerlei uitvluchten. We 

moeten bij het woord rechtvaardig-

making ook niet denken dat God je 

rechtvaardig maakt in de zin dat je 

voortaan geen zondaar meer bent. 

Dat je een soort heilige wordt, die 

alles vanzelf goed doet. Dat is het 

ook niet. Wie door het geloof de 

Heere Jezus kent, weet dat hij in 

zichzelf een zondaar is en blijft.

Daarom kunnen we misschien 

beter spreken over rechtvaardig-

verklaring, namelijk dat God je in 

Christus rechtvaardig verklaart. En 

dat niet om iets van jezelf, maar 

alleen uit genade, om de Zoon van 

de Rechter, Christus Jezus.

Paulus spreekt in de Romeinen-

brief op verschillende plaatsen 

over de rechtvaardigverklaring, 

bijvoorbeeld in Romeinen 1:17, 

Romeinen 3, Romeinen 4:2-5 en 

Romeinen 5:1. Sterk benadrukt de 

apostel dat we niet gerechtvaar-

digd worden door de werken van 

de wet, maar alleen door de ge-

rechtigheid van Christus, die ons 

door het geloof deelachtig wordt.

Angst 
God is rechtvaardig. Dat betekent 

dat Hij trouw aan Zichzelf is. Dat 

geldt van Zijn beloften, maar net 

zo goed van Zijn dreigingen. Om-

dat niemand rechtvaardig is, hele-

maal niemand, moet de Heere ons 

oordelen en straffen. Hij is de 

rechtvaardige Rechter, Die de 

schuldige nooit onschuldig houdt. 

Ik denk hierbij aan de dichter van 

Psalm 130 en Psalm 143 en aan de 

tollenaar uit de bekende gelijkenis. 

Allen beseften: ‘Als de rechtvaar-

dige God ons doet naar onze zon-

den, kunnen we nooit voor Hem 

bestaan.’ Ook Maarten Luther 

heeft dat diep doorleefd. Als 

Luther dacht aan Gods rechtvaar-

digheid, dan sloeg de angst hem 

om het hart. Intussen deed hij van 

alles en nog wat om met God in 

het reine te komen. Ondanks al 

zijn goede werken besefte hij: ‘Ik 

kan met mijn zondige hart de Hee-

re, de rechtvaardige Rechter, niet 

onder ogen komen.’ 

Te hoogmoedig
Mensen zitten wel eens met de 

vraag: ‘Ik rechtvaardig verschijnen 

voor God, hoe moet dat?’ Ze ont-

dekten dat de Heere zo groot, zo 

heilig en zo rechtvaardig is en dat 

zij daarentegen zo klein, zo schul-

dig, zo onheilig en zo onrechtvaar-

dig zijn. Dat is vaak een hele strijd. 

Waarom? Het zit ons zo in het 

bloed om alles zelf te willen doen 

en – net als Luther – de Heere een 

handje te helpen. We denken: ‘Als 

ik nu ieder het zijne geef, trouw 

naar de kerk ga, leef als een goed 

christen, me inzet voor dit en voor 

dat, dan zal de Heere mijn 

schuldrekening wel vereffenen, 

verscheuren.’ Het gevaar ligt op de 

loer dat je het bij en in jezelf zoekt 

en niet buiten jezelf, in Christus. 

Uiteindelijk wil je niet als een arme 

zondaar je lege hand ophouden en 

van Gods gegeef, genade, leven. 

Daar ben je van huis uit veel te 

hoogmoedig voor. 

Leren 
Wij moeten – net als Paulus en 

De rechtvaardigmaking 

De orde van het heil [5]

Na de verkiezing, de roeping en de wederge-
boorte volgt in de orde van het heil de recht-
vaardiging. Of, beter gezegd: de rechtvaar-
digmaking of rechtvaardigverklaring. 

E
en jonge knul komt al vroeg 

in aanraking met de rechter. 

Hij is opgevoed in een ont-

wricht gezin en belandt op het 

verkeerde pad. Het gaat van kwaad 

tot erger. Het begint met een klein 

vergrijp en het loopt uit op een 

zedenmisdrijf. De politie grijpt 

hem in de kraag, hij bekent en na 

verloop van tijd moet hij voor de 

rechter verschijnen. 

De rechter moet hem veroordelen, 

want de wet eist straf. Maar vlak 

voordat het vonnis geveld wordt, 

gaat de deur van de rechtszaal 

open. De zoon van de rechter stapt 

binnen en loopt naar voren. Hij 

zegt tegen de rechter: ‘Vader, ik 

neem de schuld op me, alle schuld, 

ik ben bereid in zijn plaats de straf 

te dragen, straf mij maar.’ Stel nu 

eens dat de rechter het voorstel van 

zijn zoon aanvaardt en ermee ak-

koord gaat. Dan krijgt zijn zoon de 

straf en gaat de jeugdige misdadi-

ger vrijuit.

Zoiets is in het gewone leven on-

Ds. G. Wassinkmaat 
is hervormd predikant 
te Hoevelaken. 

De Heere is de rechtvaardige Rechter, Die de schuldige nooit onschuldig 
houdt. 
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bid voor 
gezondheid
Tear helpt in de strijd tegen armoede. In India werken we dankzij uw 
giften aan betere gezondheidszorg. Maar voor betere gezondheid is 
ook gebed nodig. Wij geloven namelijk dat bidden helpt. 
Dus als u dat ook gelooft…

Luther – levenslang leren dat we 

nooit in een rechte verhouding tot 

God komen door iets van onszelf, 

maar alleen door het verzoenings-

werk van de Heere Jezus Christus, 

zonder de werken van de wet en 

zonder enige verdienste van onze 

kant. 

Het gaat uiteindelijk om die won-

derlijke ruil: Christus mijn zonden, 

ik Zijn gerechtigheid. Hij de straf, 

ik de vrijspraak. Het avondmaals-

formulier zegt: ‘Ik voor u, daar gij 

anders de eeuwige dood had moe-

ten sterven.’

Luther verwoordt het zo: ‘Ineens 

zag ik het: wij leven niet door ons 

doen, maar door Gods schenkende 

gerechtigheid in Christus. Deze 

heeft voldaan, Hij is rechtvaardig, 

Hij is voor mij gestorven, Hij heeft 

Zijn gerechtigheid tot de mijne 

gemaakt en mijn zonde tot de 

Zijne. Daarom ben ik in Hem voor 

God rechtvaardig. Het woord 

rechtvaardigheid, waar ik vroeger 

bang voor was, ik haatte het, werd 

mij nu tot troost, kreeg ik lief.’ In 

dit verband is artikel 20 van de 

In deze serie staat 
volgende week de hei-
ligmaking centraal.

Nederlandse Geloofsbelijdenis ook 

leerzaam.

Van de schouders
Bij de rechtvaardigverklaring 

neemt de Heere de zonde weg. Hij 

tilt het pak van je schuld van je 

schouders én geeft je de gerechtig-

heid van Christus. Hogepriester 

Jozua in Zacharia 3 maakt dat 

zichtbaar mee. Zijn vuile klederen 

gaan uit en dat betekent dat de 

Heere de ongerechtigheid weg-

neemt. Dan krijgt Jozua nieuwe 

kleding, waarop niets meer valt 

aan te merken. Zo bekleedt de 

Heere een vuile zondaar met het 

kleed van het heil, de mantel van 

de gerechtigheid. Met dat kleed, 

die mantel, namelijk de gerechtig-

heid van Christus, kun je recht-

vaardig verschijnen voor God en 

kom je de hemelse bruiloftszaal 

binnen.

Hoe je daar deel aan krijgt? Alleen 

door het geloof. Het geloof wordt 

wel genoemd de lege hand van de 

bedelaar, die zich aan Gods belofte 

vastklemt. Geloven is ja en amen 

zeggen, Christus’ zoenoffer aan 

het kruis voor genoeg achten, het 

niet langer zelf willen doen en het 

ook niet willen aanvullen met iets 

van onszelf. 

Dan maakt het geloof op zichzelf 

niet zalig. Dat doet de gerechtig-

heid van Christus, of anders ge-

zegd Jezus’ verzoenend sterven aan 

het kruis van Golgotha. Daar krijg 

je door het geloof deel aan. Je 

wordt dus niet zalig om het geloof, 

maar door het geloof. Uiteindelijk 

is het geloof geen prestatie van 

onszelf, maar een gave van God, 

gewerkt door de Heilige Geest.

Mild 
Zouden we niet – net als de verloren 

zoon – met onze vuile plunje en 

verloren boeltje naar de Heere Jezus 

toegaan? En het alleen nog ver-

wachten van die ene Zaligmaker en 

van Zijn gerechtigheid? 

Hij roept ons toe: ‘Komt herwaarts 

tot Mij, sla de armen om Mij heen, 

Ik ben mild in het schuld vergeven, 

Mijn bloed reinigt van alle zonden!’

G. Wassinkmaat
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zijn haar vergeven, die vele waren; 

want zij heeft veel liefgehad’. Als je 

ontdekt wat het de Heere gekost 

heeft om je misdaden te vergeven, 

dan motiveert dat je om Hem lief te 

hebben en Zijn geboden te doen uit 

dankbaarheid. En als je gelooft dat 

je duur gekocht bent door het kost-

bare bloed van de Heere Jezus 

Christus, dan komt er het diepe 

verlangen in je hart om heilig te 

leven, tot eer van God en tot zegen 

van anderen.

Het gaat er uiteindelijk om dat je 

heilig en onberispelijk voor Hem 

bent in de liefde (Ef. 1:4). Zonder 

die nieuwe gehoorzaamheid word 

je onmogelijk zalig. Volgens de 

schrijver van de Hebreeënbrief zal 

niemand zonder heiligmaking de 

Heere zien (12:14).

Heilig 
Op veel plaatsen in de Bijbel kom 

je het woord heilig tegen, zowel in 

het Oude als in het Nieuwe Testa-

ment. Je leest van een heilige 

plaats, van heilige zalf, van een 

heilige sabbat en van een heilige 

berg. Ik denk ook aan de heiliging 

van de eerstgeborenen, aan het 

heilige en het heilige der heiligen 

bij de tabernakel en later bij de 

tempel. 

Verder geldt het woord heilig in 

bijzondere zin van de Heere Zelf. 

De Heere is heilig. Dat wil zeggen 

dat Hij de totaal Andere is, dat er 

in Hem geen zonde is én dat Hij 

daarom de zonde niet zien kan. Je 

leest van Gods heiligheid onder 

andere in Leviticus 20:7, Jesaja 6:3 

en 1 Petrus 1:16. 

Heilig betekent dan niet alleen 

afgezonderd voor God, maar ook 

toegewijd aan Hem: dat je heilig 

leeft, wandelt in Gods inzettingen. 

Dat was uiteindelijk de roeping van 

Israël en van de gemeente onder 

het nieuwe verbond, namelijk de 

Heere gehoorzamen en Hem 

(er)kennen in al Zijn wegen. Dat-

zelfde geldt nog. In artikel 34 van 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

staat kort maar krachtig dat wij 

door de heilige doop van alle an-

dere volken en vreemde religies 

afgezonderd worden, om geheel 

de Heere toe te behoren. 

Geen tegenprestatie
Iemand zei het zo: ‘Wie weinig om 

de zonde geeft, geeft ook weinig 

om God.’ Want als Gods Geest je 

oude hart vernieuwt en je oog ge-

opend wordt voor de liefde en 

genade van God ga je de zonde 

haten en laten, en komt er een 

wandelen in de dagelijkse vernieu-

wing van het leven. Dan zeg je niet: 

‘Ik heb met Gods wet niets meer te 

maken’, maar dan belijd je met de 

dichter van Psalm 119: ‘Hoe lief 

heb ik Uw wet’ (Ps. 119:97).

Calvijn verwoordt het zo: ‘Heili-

ging is dat je geregeerd wordt door 

de Geest van Christus.’ Dat blijft 

niet verborgen, maar blijkt uit je 

doen en laten, je handel en wandel, 

ja uit alles. Je dient de Heere met 

blijdschap, je gaat jezelf verlooche-

nen, je neemt het kruis geduldig 

op je, je zet je in voor Gods ko-

ninkrijk en voor de wereld in nood, 

je laat je licht schijnen voor de 

mensen. Kortom: Gods eer komt 

op de eerste plaats in je leven.

Is de heiligmaking dan iets dat een 

gelovige zelf kan doen? Nee, dat 

niet. Het is niet zo dat de recht-

vaardigmaking het werk van God 

is en de heiligmaking het werk van 

ons. Alsof het een soort tegenpres-

tatie is. Dan kwam er totaal niets 

van terecht. Maar de heiligmaking 

is ook een gave van God. Want 

Christus is niet alleen geschonken 

tot rechtvaardigheid, maar ook tot 

heiligmaking. 

Uiteindelijk ligt de heiligmaking in 

Hem, Die leed en stierf, niet alleen 

voor onze rechtvaardigmaking 

(vergeving), maar ook voor onze 

heiligmaking (vernieuwing). Hoor 

De heiligmaking

De orde van het heil  [6]

Zonder heiligmaking zal niemand de Heere 
zien, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. 
In de orde van het heil volgt de heiligmaking 
op de rechtvaardigmaking.

I
k las het volgende verhaal. Een 

jongen in de binnenlanden van 

India – zoon van een arme 

weduwe – raakte verzeild in een 

crimineel netwerk en werd betrapt 

bij een grote diefstal en ingere-

kend. Alleen op borgtocht van een 

aanzienlijke som geld zou de straf-

maat verminderen. 

De moeder van de jongen haatte de 

misdaad van haar zoon, maar hield 

veel van hem. Door hard te wer-

ken, namelijk met blote handen 

stenen sjouwen, spaarde ze het 

bedrag gedurende jaren bijeen. 

Haar rug was ten slotte gebroken, 

haar handen gewond, maar haar 

jongen kwam vrij. Toen zijn kame-

raden uit het misdaadcircuit hem 

weer op vrije voeten zagen, deden 

ze hem het voorstel om zijn oude 

praktijken weer op te pakken. 

‘Nee’, zei hij, ‘want mijn bevrijding 

heeft het bloed van mijn moeder 

gekost. Dit wil ik nooit meer 

doen.’

Veel liefgehad 
Betekende dit nu dat deze bevrijde 

knul nooit meer zonde deed of 

dacht? Dat niet. Maar hij kon er 

niet meer in leven, niet meer mee 

doorgaan. Zijn ‘rechtvaardiging’ 

(hij kwam vrij door de liefde van 

zijn moeder) maakte hem tot een 

‘heilige’, die ervaren had wat liefde 

vermag. Omdat hij besefte wat het 

zijn moeder gekost had om hem te 

verlossen, kon hij onmogelijk op 

de oude voet verder. 

Zo is het ook met de heiligmaking. 

Er staat in Lukas 7:47 van de zon-

dares die Jezus zalft: ‘Haar zonden 

Ds. G. Wassinkmaat 
is hervormd predikant 
te Hoevelaken. 

In het volgende en 
laatste deel van deze 
serie staat de heerlijk-
making centraal.
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hoe Hij bad: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw 

Woord is de waarheid. En Ik heilige Mijzelf 

voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn 

in waarheid’ (Joh. 17:17 en 19). En Paulus 

schrijft in 1 Korinthe 6:11 dat de gelovigen 

afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd 

zijn in de Naam van de Heere Jezus Christus, 

en door de Geest van God.

Niet vanzelf 
De heiliging of heiligmaking is niet alleen 

een gave, maar ook een opgave, een op-

dracht. Daartoe roept Gods Woord ons voort-

durend op. We moeten wandelen als kinde-

ren van het licht, de Heere navolgen, een 

leesbare brief van Christus zijn, de vrede 

najagen en de heiligmaking. 

De heiligmaking gaat niet vanzelf. Ze kost 

strijd. Dat komt omdat ons hart van huis uit 

vol onheiligheid is, vol zondige gedachten en 

verkeerde begeerten. Een gelovige blijft in 

zichzelf een arme en verloren zondaar. Pau-

lus schrijft daarover in Romeinen 7 en Gala-

ten 5. Niet voor niets staat er in de Heidel-

bergse Catechismus (zondag 44) dat de 

allerheiligsten nog maar een klein beginsel 

van de nieuwe gehoorzaamheid hebben. 

Want al leef je door het geloof in de Heere 

Jezus Christus en ken je die wonderlijke ruil: 

Hij mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid, toch 

blijf je in jezelf zwak van moed en klein van 

krachten. Je vlees moet dagelijks gekruisigd 

worden, elke dag moet de oude mens afster-

ven en de nieuwe mens opstaan. 

Zo is een gelovige onheilig in zichzelf, maar 

heilig in Christus. Juist omdat je jezelf – van-

wege de zonde – zo tegenvalt, zoek je de 

rechtvaardigmaking en de heiligmaking 

buiten jezelf in Hem.

In eigen kracht kun je nooit de heiligmaking 

volbrengen. De strijd tegen zoveel onheilig-

heid buiten je en in je kan alleen gestreden 

worden in de geloofsvereniging met Christus 

en in de kracht van de Heilige Geest. Hoe 

dichter je bij de Heere Jezus leeft, des te min-

der struikel je op het pad van de heiligma-

king. De liefde van Christus doodt de lust tot 

zonde en de Geest van Christus geeft je de 

kracht om de zonde te laten. Uiteindelijk 

komen de vruchten van de heiligmaking niet 

bij onszelf maar bij Christus vandaan. Hij is 

de ware Wijnstok en de vrucht wordt uit Hem 

gevonden. 

Ons dagelijks gebed in het leven van de hei-

ligmaking mag wel zijn:

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid’!

G. Wassinkmaat

I
k ben blij met advent. Ik ben blij 

als dan Mattheüs 1 gelezen wordt. 

Al die namen van al die mensen en 

achter al die namen een verhaal. Gods 

wonderlijke, raadselachtige weg met 

hen.

Ik hoor over Thamar. Na een zeer 

beroerd leven blijft ze zitten met twee 

kinderen, verwekt door haar schoon-

vader. Haar schoonvader is echter een 

Juda en doet zijn naam eer aan, want 

hij blijft gelukkig voor haar zorgen.

Het lijkt alsof het over Laurie gaat, die 

ook na een zeer beroerd leven bleef 

zitten met twee kinderen, verwekt 

door haar schoonvader. Haar schoon-

vader was echter een Judas. Ook hij 

deed zijn naam eer aan. Hij bedroog 

Laurie waar zij bij stond en ging in een 

dronken bui zo tekeer dat Laurie in het 

ziekenhuis belandde en de tweeling bij 

ons kwam.

Ik hoor over Rachab. Zij werkte op de 

walletjes van Jericho. Had daar een 

eigen bordeel. En toch. Door de verha-

len van twee mannen hoorde zij hoe 

groot de God van Israël was en leerde 

zij ontzag voor Hem hebben. 

Het kon over Mirna gaan. Geen eigen 

bordeel, maar ze werkte dagelijks op 

de Keileweg. Als we haar opzochten 

en haar dingen gaven waar ze niet met 

haar lichaam voor hoefde te betalen, 

ervoer zij het als iets van boven, als 

iets van God.

Ik hoor over Ruth. Asielzoekster. Zij 

bleef geloven in de God van haar 

schoonouders, ook nadat haar 

schoonvader, haar zwager en haar 

eigen man waren overleden. Ondanks 

dit grote verdriet wist zij dat zij het van 

Hem moest hebben.

Het is het verhaal van Mary, de moeder 

van onze Brenda. Asielzoekster uit 

Rwanda. Man en kind overleden, twee 

andere kinderen kwijt. Dacht in Ne-

derland eindelijk veilig te zijn voor 

ellende en verdriet, maar bleek aids te 

hebben, evenals onze Brenda. En 

toch. Ondanks alles weet zij: wat er 

ook gebeurt, ik ben veilig in Zijn 

hand.

Ik denk aan Bathseba. O nee, zo staat 

het er niet. Ze is ‘de vrouw die van 

Uria geweest is’. Dat vertelt in een zin 

de moord op de buurman en het over-

spel met de buurvrouw. 

Het lijkt over Muriel te gaan, konin-

gin van de nacht. Echter geen paleis 

dat op haar wachtte, maar een kille 

gevangenis. Terwijl zij zwanger was 

van haar tweede kind, werd haar man 

doodgestoken tijdens die vreselijke 

ruzie. Muriel en haar minnaar beland-

den in de cel. Het kind dat geboren 

werd, kwam tijdelijk bij ons.

In zo’n wereld, een wereld van on-

recht en overspel, een wereld die 

zoveel lijkt op de wereld van nu, 

kwam dat Ene Kind, Jezus. Hij wilde 

komen in levens van mensen, om-

ringd door gebrokenheid. Zou het mij 

dan niet lukken een poosje te zorgen 

voor enkele van deze kinderen met 

hun soms bizarre verhalen? 

Ik ben blij met advent. Ik ben blij als 

Mattheüs 1 gelezen wordt. Het doet 

mij des te meer beseffen hoe nodig 

het is dat HIJ kwam.

Hijltje Vink

Namen zijn om privacyreden gewijzigd.

Advent 

Hijltje Vink uit 
Stolwijk is behalve 
schrijfster moeder van 
twaalf kinderen, van 
wie er tien van elders 
komen. 
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lijden van deze tegenwoordige tijd 

niet opweegt tegen de heerlijkheid 

die zal geopenbaard worden. Daar 

twijfelt hij geen moment aan, dat 

weet hij met grote zekerheid.

Wat is het rijk als je in dit tranendal 

oog krijgt voor de heerlijke toe-

komst die klaar ligt voor al Gods 

kinderen. Als je – met het kruis op 

je schouders – het beginsel van de 

eeuwige vreugde ervaart in je hart, 

zodat je zeker weet: ‘Het beste komt 

nog.’

Na dit leven
Dan is er de heerlijkmaking bij het 

sterven. Volgens Calvijn heeft nie-

mand goede vorderingen gemaakt 

in de leerschool van Christus dan 

hij die de dag van zijn dood en die 

van de laatste opstanding met 

vreugde verwacht. Hij stelt dat de 

komst van de Heere de aller-geluk-

kigste zaak is, omdat dan de gelovi-

gen worden opgenomen in de rust 

van Gods Koninkrijk. 

Wie Calvijn een beetje kent, weet 

dat hij het aardse leven niet onder-

waardeert. Maar wel is dit leven 

voor hem niet het één en al. Hij 

vergelijkt het met een reis, die je 

steeds dichter brengt bij het heer-

lijke einddoel, de eeuwige gelukza-

ligheid. Hij pleit voor soberheid en 

matigheid, omdat de aardse dingen 

je niet mogen vertragen, je niet van 

het reisdoel mogen afbrengen. 

Als we eerlijk zijn, moeten we zeg-

gen dat niemand van huis uit met 

blijdschap uitziet naar de dag van 

zijn dood of van de wederkomst van 

Christus. Dat komt omdat we – vol-

gens Calvijn – zo’n beestachtige 

liefde voor de wereld hebben. 

Christus kan dat veranderen. Dat 

verlangen komt als de Heere je 

losmaakt van alles en je stervensge-

nade schenkt, als je ziet op de Le-

vensvorst, Die de dood verslonden 

heeft tot overwinning. In Zijn hand 

is de dood, de koning van de ver-

schrikking, een middel om je Thuis 

te halen.

Poosje 
We zijn maar voor een poosje hier 

op aarde. De één blijft er wat langer 

dan de ander, maar allemaal moe-

ten we eens verhuizen, of we willen 

of niet. De grote vraag is dan of we 

weten waarheen onze reis gaat, 

naar de eeuwige lichtstad óf naar de 

stad van de buitenste duisternis. 

Je leest op veel plaatsen in de Bijbel 

over de heerlijkmaking bij het ster-

ven. De Heere Jezus spreekt in Jo-

hannes 14:2 over het ‘Huis Mijns 

Vaders’ en in Lukas 23:43 over het 

‘Paradijs’. Op andere plaatsen 

wordt geschreven over de ‘stad die 

fundamenten heeft’, de ‘stad van de 

levende God’, het ‘hemelse Jeruza-

lem’. En verder hoor je van paarlen 

poorten, gouden straten, witte 

klederen, palmtakken, citers.

Maar het rijkste is wat de Heere 

Jezus zei tot die ene moordenaar 

(Luk. 23:40-43): ‘Heden zult gij met 

Mij in het Paradijs zijn.’ Om dat 

woordje Mij gaat het in de komende 

heerlijkheid, want daar staat Jezus, 

de Koning in Zijn schoonheid, 

centraal. 

Herkenning 
Je hoort nogal eens de vraag of er in 

de komende heerlijkheid herken-

ning is. Daar wordt verschillend 

over gedacht. De één gelooft van 

wel (een herkenning in Christus), 

de ander denkt van niet. Toen ie-

mand een dominee eens vroeg of er 

in de eeuwige gelukzaligheid een 

weerzien zou zijn, gaf hij als ant-

woord: ‘Ik sluit die mogelijkheid 

niet uit, maar dat zal voor mij niet 

het voornaamste zijn. Het belang-

rijkste is dat ik de Heere Jezus 

Christus zie, het Lam Dat Zich ook 

voor mij heeft laten slachten en in 

dat Lam heb ik het leven gevonden.’

Ik las van Augustinus dat hij zich 

het meest zou verwonderen dat de 

Heere hem verwaardigd heeft een 

plaats te geven in het Vaderhuis. 

Laten we het daar maar op houden, 

namelijk dat het het grootste won-

De heerlijkmaking

De orde van het heil  [7, slot]

Op de heiliging volgt in de orde van het heil 
als laatste genadegave de verheerlijking. Er 
is heerlijkmaking na dit leven, maar ook ín 
dit leven.

H
et Hebreeuwse woord voor 

heerlijkheid is afgeleid van 

het werkwoord ‘zwaar zijn’ 

of ‘gewicht hebben’. Zo lees je in 

Genesis 31:1 dat het bezit van Jakob 

‘heerlijkheid’ wordt genoemd. 

Datzelfde wordt in Genesis 45:13 

gezegd van de hoge positie van 

Jozef. 

God openbaart Zijn heerlijkheid in 

de natuur (Ps. 29:4), de geschiede-

nis (Ex. 14:4) en de tempel (1 Kon. 

8:11), maar bovenal in Zijn Zoon, de 

Heere Jezus Christus (Joh. 17:22). 

Christus Zelf wordt de Heere der 

heerlijkheid genoemd en de Hoop 

der heerlijkheid.

God heeft de mens bij de schepping 

gekroond met eer en heerlijkheid 

(Ps. 8:6). De mens is geschapen 

naar Gods beeld en gelijkenis en 

mocht koning zijn over de schep-

ping. Door de zondeval is de mens 

veel van die heerlijkheid kwijtge-

raakt, al zijn er wel resten van over-

gebleven. Als de Heere ons leven 

vernieuwt, worden we hier op aarde 

in beginsel al verheerlijkt (2 Kor. 

3:18). Maar de verheerlijking in dit 

leven blijft wel zeer onvolkomen.

Hoe heerlijk is het als de Heere 

onder de preek je oog geeft voor 

Zijn liefl ijkheid en schone dienst, 

als Hij je in de tekenen van brood en 

wijn vertroost en bemoedigt, als je 

Zijn Woord leest en Zijn stem hoort: 

‘Ik ben je heil alleen.’

Het beste 
Het valt me op dat de Bijbel meer 

dan eens spreekt over de heerlijk-

making in verband met het lijden 

op deze aarde. Lees in dit verband 

maar Romeinen 8:17 en 1 Petrus 

4:13 en 14. Niet voor niets zegt 

Paulus in Romeinen 8:18 dat het 

Ds. G. Wassinkmaat 
is hervormd predikant 
te Hoevelaken. 
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De Vereniging Protestants Nederland verraste al haar leden en abonnees 

met het schitterende, rijk geïllustreerde boek dat Willem Balke, Jos C. 

Klok en Willem van ’t Spijker verzorgden ter gelegenheid van het 500e 

geboortejaar van Calvijn, onder de titel Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn 
werk (uitg. Kok, Kampen, 413 blz. € 45,-). ‘Calvijn de satiricus’:

Het beeld van Calvijn als satiricus is niet algemeen. Hij wordt veel meer gezien als 
een denker en een schrijver, verstoken van humor en doelbewust verknocht aan de 
mededeling van een ernstige, zelfs afstotende leer (bijvoorbeeld de totale verdorven-
heid, dubbele predestinatie, soberheid). Toch zoals Sir Andrew Aguecheek in Shake-
speare’s Twelfth Night zegt, ‘hij was eens jong’. Hij kon van iets genieten. 
In 1543 was hij 34 jaar oud en kort daarvoor opnieuw aangesteld als predikant en 
leraar in Genève. Hij had een moeilijke taak voor zich: de uitbreiding en ontwikke-
ling van zijn Institutie, de organisatie van de kerk in Genève, het opstellen van een 
liturgie een werkelijk hervormde kerk waardig en de vorming van een gekwalifi -
ceerde en competente groep predikanten. 
Toch vond hij ook tijd zijn meest populaire werk samen te stellen (te oordelen naar 
het aantal uitgaven en vertalingen): het geschrift dat als Traktaat over de relikwie-
en bekend zou worden. (…)

Het meest sterke argument dat wordt aangevoerd 
(voor het bedrog ervan, v.d.G) is, dat een verondersteld uniek relikwie op een 
aantal verschillende plaatsen gevonden is. Zo somt Calvijn zeven verschillende 
‘lijkwaden’ op van de begrafenis van Christus, veertien nagels van de kruisiging en 
drie voorhuiden van zijn besnijdenis. Hij organiseert een wedstrijd om te zien welke 
heilige de meeste lichamen heeft: de heilige Sebastiaan wint, met vier complete 
lichamen, twee hoofden (en de hersenen ergens anders), vier armen en verschillende 
kleine stukken en brokken elders.

***

Op 15 januari vindt in Leiden een dubbele promotie plaats. Vader Arend 

en zoon Michiel Kagchelland promoveren daar beiden (direct na elkaar) 

op een proefschrift met de titel Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar 
de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland 
(1815 – 1825). Een dubbele gelukwens! Prof.dr. W. Verboom treedt er 

voor de eerste keer als promotor op. Van beide aanstaande doctoren 

volgen hier enkele stellingen bij het proefschrift.

Arend:

De grondslag voor de principiële bezwaren tegen de vaccinatie is in ons land reeds 
gelegd in het midden van de achttiende eeuw en niet ten tijde van het vroege protes-
tantse Réveil.

De preek als massamedium heeft juist ook in de eerste decennia van de negentiende 
eeuw gediend als spreekbuis van de volksopvoeding.

Ten onrechte wordt de poëzie van Bilderdijk en Da Costa gediskwalifi ceerd als 
bombastisch.

In onze geïndustrialiseerde, vertechniseerde en gedigitaliseerde samenleving is de 
vrees voor een verkeerd gebruik van de technologische vooruitgang onder invloed 
van de huidige morele achteruitgang niet ongegrond.

Michiel:

Het verdient veelszins aanbeveling dat van de kant van de universiteiten de uitvoe-
ring van gezamenlijk promotieonderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen 
zo veel mogelijk wordt gestimuleerd.

Het is opmerkelijk dat de vertegenwoordigers van de Verlichting, die de verdraag-
zaamheid zo hoog in hun vaandel hadden geschreven, zich tegelijkertijd zo intole-
rant opstelden tegenover bepaalde andersdenkenden.

v.d.G.

der is als de Heere tegen ons zal zeggen: 

‘Komt in, beërft het Koninkrijk.’ 

Wederkomst 
Als derde noem ik de heerlijkmaking op de 

jongste dag. Als Gods kind bij het sterven 

ingaat in de hemelse vreugde, dan is dat nog 

maar het begin, want de volle verheerlijking 

komt als Jezus terugkomt. Dan is de heer-

lijkheid compleet, helemaal af, volmaakt en 

volkomen. De heerlijkmaking omvat name-

lijk niet alleen de verlossing van de ziel, 

maar ook van het lichaam. Ja, ze omvat de 

totale mens, ook de verlossing van de schep-

ping. 

Dat gebeurt op de dag van Jezus’ weder-

komst. Dan worden de doden opgewekt, 

wordt de satan geworpen in de poel van het 

vuur, wordt de hele schepping door vuur 

geheiligd en gelouterd en komen er – naar 

Gods belofte – nieuwe hemelen en een nieu-

we aarde, waarop gerechtigheid woont (2 

Petr. 3:13). Dan betekent gerechtigheid dat 

alles in overeenstemming met Gods wil is 

en beantwoordt aan Zijn wet. 

Als je het dagelijkse nieuws leest of hoort, 

word je geconfronteerd met een wereld vol 

ongerechtigheid. Rampen, moord en dood-

slag, ongelukken. Daar komt een einde aan, 

want straks is deze aarde vol van de kennis 

van de Heere, dan is de schepping voor altijd 

vrijgemaakt van de slavernij van het verderf 

(Rom. 8:21). 

Compleet 
De dag van Jezus’ wederkomst is een vrese-

lijke dag voor alle ongelovigen, maar een 

blijde dag voor al Gods kinderen. Dan wor-

den de graven geopend en de doden die in 

Christus ontslapen zijn opgewekt in heer-

lijkheid. Dan zal hun vernederd lichaam 

veranderd en gelijkvormig worden aan het 

heerlijk lichaam van Christus (Filip. 3:20, 

21). Dan zal je lichaam nooit meer in dienst 

van de zonde staan, de afsterving van de 

oude mens voorgoed achter de rug zijn, de 

strijd tegen de zonde ten einde. Dan is de 

heiligmaking compleet, wordt er geen graf 

meer gedolven en zullen Gods kinderen – 

met lichaam en ziel verenigd – Hem vol-

maakt dienen. 

Johannes schrijft: ‘Geliefden, nu zijn wij 

kinderen van God, en het is nog niet ge-

openbaard wat wij zijn zullen. Maar wij 

weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 

Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 

Hem zien, gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2).

G. Wassinkmaat
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