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Vrouw zijn en evangeliseren

VOORWOORD

100 stellingen door F.W.Schwartz

Als de kerk van Jezus Christus weder Apostolisch
zal worden - en dat zal zij – dan moet zij tot het
Apostolisch geloof wederkeren en tot de inrichting
door Jezus aan Zijne Kerk gegeven.

De volgende bladzijden zijn een vrucht van een ja-
renlang, vrij, onpartijdig, onbevooroordeeld en
biddend onderzoek des Nieuwe Testaments, ook in
de oorspronkelijke taal.
Verder dan het Nieuwe Testament ga ik niet. Zij sluit
zich dan ook bij geen der bestaande belijdenis-
schriften geheel aan. Gewoonlijk is de Statenverta-
ling gevolgd; op enkele plaatsen de Lutherse, waar
die beter was; maar dit is daarbij dan ook aange-
geven.
Enige der stellingen zijn in Aantekeningen daarbij
nader toegelicht en verklaard.

Geve de Heer der Kerk Zijn zegen aan dit werk, uit
liefde tot Hem en, zo mogelijk, tot eer van Zijn nooit
volprezen naam verricht.

De Schrijver.

Derde druk 2003, hetwelk op de
spelling na onveranderd is aan
de eerste uitgave.

Heer aannemen, zullen vóór die vervolging levend
ten hemel opgenomen en verheerlijkt worden.
Luk.18:7,8; 21:36; Openb.11:12.
Diegenen van de verzegelden, die reeds gestorven
zijn en die uit het eerste tijdvak der Kerk (zie stelling
78) zullen opgewekt en verheerlijkt worden,
Dan.12:2; 1 Kor.15:20-24; om beiden te zamen met
Christus Priesters en Koningen te zijn in het 1000-
jarig Rijk der Heerlijkheid. Openb.20:4-6. Deze is de
eerste Opstanding.

DE TWEEDE OPSTANDING

99. Er zullen toch twee opstandingen zijn. De eerste
is de zoëven genoemde van de uitverkorenen, nog
vóór het Rijk der Heerlijkheid, Openb.20:4,6; 1
Kor.15:22,23; en na het einde daarvan, 1000 jaren
later, volgt, de tweede, de opstanding van alle
overige doden in de algemene oordeelsdag. 1
Kor.15:24; Openb.20:5a,11-13.

HET LAATSTE OORDEEL

100. In die dag van de Heer ontvangt ieder, die ooit
geleefd heeft, van de Heer naar de mate van zijn
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verlangenenvoornementotheiligewandelenhet
stelliggeloof,datwij,methetverheerlijktlichaam
enbloedvanJezusinhetgezegendebroodende
gezegendewijn,ookdeverzekeringontvangenvan
devergiffenisvanonzezonden.
Matth.26:28;1Kor.11:28,29.
Aantekening:
Wijontvangenniet,zoalsdeRoomseMishetleert,
doorhetgebruikenvanhetHeiligAvondmaalde
vergiffenisvanonzezonden,maardeverzekering,
datzijvergevenzijn.Daarombrengenwijookniet,
zoalsindeRoomseMis,inhetHeiligAvondmaal
eenofferandevoordezonden,dewijlChristus,
éénmaalgeofferdzijnde,doordeofferandevan
zichzelfvooreeuwigdezondenvandegelovigen
heefttenietgedaan,Hebr.9:26-28;10:14,waardoor
alleofferen,ookvanonszelfvoorimmermoest
ophouden.Dan.9:27;Hebr.10:17,18.

VRIJSPRAAKVANZONDEN

87.JezusChristusheefttotonzevertroosting,op
debelijdenisvanonzezonden,ookdevrijspraak
daarvandoorZijnambtsdienareningesteld.
Matth.16:19;18:18;Joh.20:23;1Joh.1:7-9;2:12.

HETGEBED

88.Totonzedagelijksevertroostingenversterking
inhetgeloofisonsookhetgebedgeschonken,d.i.
hetpersoonlijksprekentotGod,Ps.19:15;Luk.18:1.
Inhetgebedmoetmen:
1e.SchuldbelijdenisdoenvoorGod.Ps.32:5.
2e.HemaanbiddenenHemverheerlijken.
Matth.4:10;Joh.4:24.

Paulus,Hand.9:3-6;16:6,7;enaandeGemeente,
Hand.13:2;20:23enz.
MennoemtdezekennisvanGod:degeopenbaarde
Godsdienst.

GODSWOORD,DEBIJBEL

5.WatdoorGodsvoorzorgvandieopenbaringen
nogvooronsbewaardisgeblevenuitdevroegere
tijden,staatopgetekendinhetboekderboeken,de
Bijbel,deHeiligeSchrift,ofGodsWoord.Luk.4:4.
6.OmGodteIerenkennen,tewetenhoewijnaar
Godswilmoetenhandelen,hoewijinonslevenge-
lukkigennadedoodzaligkunnenworden,moeten
wijdeBijbellezenmeternsteneerbied.Joh5:39;
2Tim.3:15-17;2Petr.1;19-21;1Tim.4:8;1Tim.6:6.

GODSWEZENENZIJN
EIGENSCHAPPEN

7.WijIerenuitdieBijbel,dateréénenigGodis.
Deut.6:4-5;Mark.12:29,30;Joh.17:3;Rom.3:30.
8.Godisgeest.Joh.4:24;alwetend,Jer.17:10;altijd
alomaanweziginhetoneindigeheelal.Psalm
139:1-10.
HeteigenlijkewezenGodskanniemandbegrijpen
ofzichvoorstellen.
Aantekening:
DezinnelijkevoorstellingvanGod,inonzeeerste
jeugdonsingeprent,alseenoudmanmeteenwitte
baardeneenernstiggelaat,opdewolkenzittende
enaanDan.7:9,13,22ontleend,blijftmeestaltotin
onzeouderdomonsbij,maarisinvolkomentegen-
spraakmetdiealomtegenwoordige,onstoffelijke
Geest,zoalsJezusonsGodleertkennen,endaar-
dooreenhinderpaalvooreenhoger,waarGodsbe-
gripengeloof.
9.Godiseeuwig.Jes.40:28;Ps.90:2.Heilig,
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Joh.2:12-17; 5:4,11,13.

DE STRIJDENDE KERK

95. AI de gelovigen, die in deze strijd ooit geleefd
hebben, nog leven of nog zullen leven, vormen te
zamen de strijdende kerk op aarde. Joh.16:33;
Ef.2:1-10; 6:10-18.

DE WEDERKOMST DES HEREN

96. Voor de kerk van Christus zijn echter heerlijker
tijden aanstaande. De strijdende kerk zal worden
de triomferende kerk, wanneer bij de wederkomst
van de Heer, tot oprichting van het Rijk der
Heerlijkheid, de aarde vol zal worden van de kennis
des Heren. Matth.26:29; Mark.14:25; Luk.22:18;
Joh.14:3,18; 1 Kor.11:26; Openb.21:1-5; Jes.11:9.

DE GROTE VERDRUKKING

97. Voor die wederkomst van de Heer zal de laatste
en grootste verdrukking, de vervolging door het
antie-christendom, over de gelovigen komen.
Matth.24:21,22; Mark.13:19,20; Dan.12:1.

DE VERZEGELING

98. De Heer zal vooraf in de Verzegeling (zie stelling
80) het middel aanbieden aan Zijn uitverkorenen om
gered te worden uit die grote verdrukking.
Openb.3:10; 7:2-4; 14:1-5. Zij, die dit aanbod van de

DE LEER VAN HET CHRISTELIJK
GELOOF, ZOALS DIT WAS IN DE
EERSTE EEUW DER KERK VAN
JEZUS CHRISTUS EN WEDER
WORDEN ZAL

HET BESTAAN VAN EEN GOD

1. De natuur, het alle volkeren ingeschapen gevoel
en het geweten Ieren ons, dat er een hoogste We-
zen of God moet zijn, Die almachtig, wijs en goed
is, Rom.1:19-21; 2:14, 15.
Aantekening:
De onbewerktuigde stoffen in de natuur, metalen,
stenen, lucht, water enz., kunnen, omdat zij aan
verandering onderworpen zijn, niet van eeuwigheid
af geweest zijn. Alleen wat onveranderlijk is, kan
eeuwig zijn. Zij kunnen ook zichzelve niet ge-
schapen hebben, omdat zij levenloos zijn. Ook de
krachten en vaste wetten, die de natuur regeren,
moeten aan een veel hogere kracht en almachtige
Wetgever haar oorsprong te danken hebben. Geen
wetten toch zonder Wetgever.
Evenmin als de onbewerktuigde, kunnen de be-
werktuigde stoffen, de planten, dieren, mensen
zichzelve geschapen hebben, omdat de allereerst
geschapenen dit dan hadden moeten doen, vóór-
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datzijzelfnogbestonden,hetgeenonmogelijkis.
Deinrichtingderplanten,envanhetdierlijk-en
menselijklichaamgetuigtvaneenzoonbegrij-
pelijkewijsheidenonnaspeurlijkverstand,datdit
allesonmogelijkzovanzelfkanzijnontstaanuiteen
enkeloorspronkelijkcelletje.Enwaarisdandat
wonderbaarlijkecelletjevandaangekomen?Het
kantochzichzelfnietgeschapenhebben,toenhet
nognietbestond.Alleshollewoordenvan
menselijkewijsheid,hoogmoedeneigendunk.De
eersteoorsprongvanalledingenkannooitdoor
menselijkewijsheidaangetoondworden.Menmoet
altijdterugkomenopeenalmachtigeSchepper.
Ookhetmenselijkverstandkannietuitdestofzijn
ontstaanofvanzelfzijngeworden,maarmoetzijn
oorspronghebbenuiteennogoneindighoger
verstandelijkwezen,tehoog,dandatwijhet
zoudenkunnenbegrijpenofdoorgrondenmetons
eindigverstand.Eenwijs,almachtigOpperwezen,
datwijGodnoemen,moetalzoeenmaalditallesuit
nietshebbenvoortgebracht.Gen.1.;Joh.l:1-3.
2.Uitdenatuur,uitonsverstandofuitonsgeweten
kunnenwijdienGodnietinalZijnvolmaaktheden
eneigenschappen,enveelmindernogZijnwilleren
kennen.
Rom.2:14a;Hand.17:23,24,30.

DEOPENBARINGVANDIEGOD

3.DaartoemoestdieGodzichzelfaandemensen
openbarenenhunZijnwildoenkennen.
Rom.3:1,2.
4.Godheeftdatgedaan,zowelaanenkele
personen,alsaaneengeheelvolk,b.v.Adam,
Noach,Abraham,Elia,hetlsraëlitischevolkinhet
OudeVerbond.MaarookinhetNieuweVerbond
b.v.aandejongerenvanJezus.Matth.17:5,6aan

3e.MagmenvanHemgeoorloofdedingenvragen,
d.i.daarombidden.Matth.7:7-11;Rom.12:12;
Fil.4:6;1Thess.5:17(Vooralvergiffenisvanzonden).
4e.Goddankenoflovenvoorhetontvangene.
Deut.8:10;Ps.69:31;103:1,2;Fil.4:6;Kol.2:7;4:2;1
Thess.5:18;1Tim.4:4.
89.OnsgebedmoetvolgensJezus’voorschrift
alleentotGod,deVader,gerichtzijnindenaamvan
Jezus.Openb.19:10;Joh.16:23,24.Hetgebeddes
Herenishetvolmaaktstegebed.Matth.6:9-13.
90.Wijmoetenbiddenomalleswatwijvoorditen
voorheteeuwigelevennodighebben,Luk.11:5-13;
Fil.4:6,endatnietalleenvooronszelf,maarook
vooronzenaaste.Matth.5:44;Luk.23:34;1Tim.2:1.
91.Onsgebedmoetoprechtzijn,Matth.6:5-8;
ootmoedig,Gen.18:27;gelovig,Jak.1:6,7;
aanhoudend,Luk.18:1-8;1Thess.5:17;enmet
onderwerpingaanGodswil,Matth.26:39,42;2Kor.
12:8,9.
92.ZodaniggebednaardewilvandeHeerheeft
grotebeloften.Matth.21:22;Mark.11:24;
Luk.11:9,10;Joh.15:7,16;16:24;1Joh.5:14,15.

VOLHARDINGINHETGELOOF

93.Wietotaanheteindevanzijnleveninhetgeloof
metChristusverenigdblijft,zalzaligworden.
Matth.10:22;24:13;Joh.15:4-6;Gal.2:20;Fil.3:7-12;
1:21;1Tim.4:8;
1Joh.2:24,25,28;Openb.2:10c.
94.IndatgeloofinChristusmoetenwijdezware
strijdtegendezonde,deongerechtigheidentegen
dewereldmethaarlustenvolbrengentotaanhet
einde.Matth.16:24;Luk.13:23,24;Rom.6:12,13;
12:1,2;Gal.5:24,25;1Tim.6:6-12;2Tim.2:5;1
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Joh.2:12-17;5:4,11,13.

DESTRIJDENDEKERK

95.AIdegelovigen,dieindezestrijdooitgeleefd
hebben,noglevenofnogzullenleven,vormente
zamendestrijdendekerkopaarde.Joh.16:33;
Ef.2:1-10;6:10-18.

DEWEDERKOMSTDESHEREN

96.VoordekerkvanChristuszijnechterheerlijker
tijdenaanstaande.Destrijdendekerkzalworden
detriomferendekerk,wanneerbijdewederkomst
vandeHeer,totoprichtingvanhetRijkder
Heerlijkheid,deaardevolzalwordenvandekennis
desHeren.Matth.26:29;Mark.14:25;Luk.22:18;
Joh.14:3,18;1Kor.11:26;Openb.21:1-5;Jes.11:9.

DEGROTEVERDRUKKING

97.VoordiewederkomstvandeHeerzaldelaatste
engrootsteverdrukking,devervolgingdoorhet
antie-christendom,overdegelovigenkomen.
Matth.24:21,22;Mark.13:19,20;Dan.12:1.

DEVERZEGELING

98.DeHeerzalvoorafindeVerzegeling(ziestelling
80)hetmiddelaanbiedenaanZijnuitverkorenenom
geredtewordenuitdiegroteverdrukking.
Openb.3:10;7:2-4;14:1-5.Zij,dieditaanbodvande

DELEERVANHETCHRISTELIJK
GELOOF,ZOALSDITWASINDE
EERSTEEEUWDERKERKVAN
JEZUSCHRISTUSENWEDER
WORDENZAL

HETBESTAANVANEENGOD

1.Denatuur,hetallevolkereningeschapengevoel
enhetgewetenIerenons,datereenhoogsteWe-
zenofGodmoetzijn,Diealmachtig,wijsengoed
is,Rom.1:19-21;2:14,15.
Aantekening:
Deonbewerktuigdestoffenindenatuur,metalen,
stenen,lucht,waterenz.,kunnen,omdatzijaan
veranderingonderworpenzijn,nietvaneeuwigheid
afgeweestzijn.Alleenwatonveranderlijkis,kan
eeuwigzijn.Zijkunnenookzichzelvenietge-
schapenhebben,omdatzijlevenlooszijn.Ookde
krachtenenvastewetten,diedenatuurregeren,
moetenaaneenveelhogerekrachtenalmachtige
Wetgeverhaaroorsprongtedankenhebben.Geen
wettentochzonderWetgever.
Evenminalsdeonbewerktuigde,kunnendebe-
werktuigdestoffen,deplanten,dieren,mensen
zichzelvegeschapenhebben,omdatdeallereerst
geschapenenditdanhaddenmoetendoen,vóór-
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dat zij zelf nog bestonden, hetgeen onmogelijk is.
De inrichting der planten, en van het dierlijk- en
menselijk lichaam getuigt van een zo onbegrij-
pelijke wijsheid en onnaspeurlijk verstand, dat dit
alles onmogelijk zo vanzelf kan zijn ontstaan uit een
enkel oorspronkelijk celletje. En waar is dan dat
wonderbaarlijke celletje vandaan gekomen? Het
kan toch zich zelf niet geschapen hebben, toen het
nog niet bestond. Alles holle woorden van
menselijke wijsheid, hoogmoed en eigen dunk. De
eerste oorsprong van alle dingen kan nooit door
menselijke wijsheid aangetoond worden. Men moet
altijd terugkomen op een almachtige Schepper.
Ook het menselijk verstand kan niet uit de stof zijn
ontstaan of vanzelf zijn geworden, maar moet zijn
oorsprong hebben uit een nog oneindig hoger
verstandelijk wezen, te hoog, dan dat wij het
zouden kunnen begrijpen of doorgronden met ons
eindig verstand. Een wijs, almachtig Opperwezen,
dat wij God noemen, moet alzo eenmaal dit alles uit
niets hebben voortgebracht. Gen.1.; Joh.l:1-3.
2. Uit de natuur, uit ons verstand of uit ons geweten
kunnen wij dien God niet in al Zijn volmaaktheden
en eigenschappen, en veel minder nog Zijn wil leren
kennen.
Rom.2:14a; Hand.17:23,24,30.

DE OPENBARING VAN DIE GOD

3. Daartoe moest die God zich zelf aan de mensen
openbaren en hun Zijn wil doen kennen.
Rom.3:1,2.
4. God heeft dat gedaan, zowel aan enkele
personen, als aan een geheel volk, b.v. Adam,
Noach, Abraham, Elia, het lsraëlitische volk in het
Oude Verbond. Maar ook in het Nieuwe Verbond
b.v. aan de jongeren van Jezus. Matth.17:5,6 aan

3e. Mag men van Hem geoorloofde dingen vragen,
d.i. daarom bidden. Matth.7:7-11; Rom.12:12;
Fil.4:6; 1 Thess.5:17 (Vooral vergiffenis van zonden).
4e. God danken of loven voor het ontvangene.
Deut.8:10; Ps.69:31; 103:1,2; Fil.4:6; Kol.2:7; 4:2; 1
Thess.5:18; 1 Tim.4:4.
89. Ons gebed moet volgens Jezus’ voorschrift
alleen tot God, de Vader, gericht zijn in de naam van
Jezus. Openb.19:10; Joh.16:23,24. Het gebed des
Heren is het volmaaktste gebed. Matth.6:9-13.
90. Wij moeten bidden om alles wat wij voor dit en
voor het eeuwige leven nodig hebben, Luk.11:5-13;
Fil.4:6, en dat niet alleen voor ons zelf, maar ook
voor onze naaste. Matth.5:44; Luk.23:34; 1 Tim.2:1.
91. Ons gebed moet oprecht zijn, Matth.6:5-8;
ootmoedig, Gen.18:27; gelovig, Jak.1:6,7;
aanhoudend, Luk.18:1-8; 1 Thess.5:17; en met
onderwerping aan Gods wil, Matth.26:39,42; 2 Kor.
12:8,9.
92. Zodanig gebed naar de wil van de Heer heeft
grote beloften. Matth.21:22; Mark.11:24;
Luk.11:9,10; Joh.15:7,16; 16:24; 1 Joh.5:14,15.

VOLHARDING IN HET GELOOF

93. Wie tot aan het einde van zijn leven in het geloof
met Christus verenigd blijft, zal zalig worden.
Matth.10:22; 24:13; Joh.15:4-6; Gal.2:20; Fil.3:7-12;
1:21; 1 Tim.4:8;
1 Joh.2:24,25,28; Openb.2:10c.
94. In dat geloof in Christus moeten wij de zware
strijd tegen de zonde, de ongerechtigheid en tegen
de wereld met haar lusten volbrengen tot aan het
einde. Matth.16:24; Luk.13:23,24; Rom.6:12,13;
12:1,2; Gal.5:24,25; 1 Tim.6:6-12; 2 Tim.2:5; 1

330



Vrouwzijnenevangeliseren

VOORWOORD

100stellingendoorF.W.Schwartz

AlsdekerkvanJezusChristuswederApostolisch
zalworden-endatzalzij–danmoetzijtothet
Apostolischgeloofwederkerenentotdeinrichting
doorJezusaanZijneKerkgegeven.

Devolgendebladzijdenzijneenvruchtvaneenja-
renlang,vrij,onpartijdig,onbevooroordeelden
biddendonderzoekdesNieuweTestaments,ookin
deoorspronkelijketaal.
VerderdanhetNieuweTestamentgaikniet.Zijsluit
zichdanookbijgeenderbestaandebelijdenis-
schriftengeheelaan.GewoonlijkisdeStatenverta-
linggevolgd;openkeleplaatsendeLutherse,waar
diebeterwas;maarditisdaarbijdanookaange-
geven.
EnigederstellingenzijninAantekeningendaarbij
nadertoegelichtenverklaard.

GevedeHeerderKerkZijnzegenaanditwerk,uit
liefdetotHemen,zomogelijk,toteervanZijnnooit
volprezennaamverricht.

DeSchrijver.

Derdedruk2003,hetwelkopde
spellingnaonveranderdisaan
deeersteuitgave.

Heeraannemen,zullenvóórdievervolginglevend
tenhemelopgenomenenverheerlijktworden.
Luk.18:7,8;21:36;Openb.11:12.
Diegenenvandeverzegelden,diereedsgestorven
zijnendieuitheteerstetijdvakderKerk(ziestelling
78)zullenopgewektenverheerlijktworden,
Dan.12:2;1Kor.15:20-24;ombeidentezamenmet
ChristusPriestersenKoningentezijninhet1000-
jarigRijkderHeerlijkheid.Openb.20:4-6.Dezeisde
eersteOpstanding.

DETWEEDEOPSTANDING

99.Erzullentochtweeopstandingenzijn.Deeerste
isdezoëvengenoemdevandeuitverkorenen,nog
vóórhetRijkderHeerlijkheid,Openb.20:4,6;1
Kor.15:22,23;ennaheteindedaarvan,1000jaren
later,volgt,detweede,deopstandingvanalle
overigedodenindealgemeneoordeelsdag.1
Kor.15:24;Openb.20:5a,11-13.

HETLAATSTEOORDEEL

100.IndiedagvandeHeerontvangtieder,dieooit
geleefdheeft,vandeHeernaardematevanzijn
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verlangen en voornemen tot heilige wandel en het
stellig geloof, dat wij, met het verheerlijkt lichaam
en bloed van Jezus in het gezegende brood en de
gezegende wijn, ook de verzekering ontvangen van
de vergiffenis van onze zonden.
Matth.26:28; 1 Kor.11:28,29.
Aantekening:
Wij ontvangen niet, zoals de Roomse Mis het leert,
door het gebruiken van het Heilig Avondmaal de
vergiffenis van onze zonden, maar de verzekering,
dat zij vergeven zijn. Daarom brengen wij ook niet,
zoals in de Roomse Mis, in het Heilig Avondmaal
een offerande voor de zonden, dewijl Christus,
éénmaal geofferd zijnde, door de offerande van
zichzelf voor eeuwig de zonden van de gelovigen
heeft teniet gedaan, Hebr.9:26-28; 10:14, waardoor
alle offeren, ook van onszelf voor immer moest
ophouden. Dan.9:27; Hebr.10:17,18.

VRIJSPRAAK VAN ZONDEN

87. Jezus Christus heeft tot onze vertroosting, op
de belijdenis van onze zonden, ook de vrijspraak
daarvan door Zijn ambtsdienaren ingesteld.
Matth.16:19; 18:18; Joh.20:23; 1 Joh.1:7-9; 2:12.

HET GEBED

88. Tot onze dagelijkse vertroosting en versterking
in het geloof is ons ook het gebed geschonken, d.i.
het persoonlijk spreken tot God, Ps.19:15; Luk.18:1.
In het gebed moet men:
1e. Schuldbelijdenis doen voor God. Ps.32:5.
2e. Hem aanbidden en Hem verheerlijken.
Matth.4:10; Joh.4:24.

Paulus, Hand.9:3-6; 16:6,7; en aan de Gemeente,
Hand.13:2; 20:23 enz.
Men noemt deze kennis van God: de geopenbaarde
Godsdienst.

GODS WOORD, DE BIJBEL

5. Wat door Gods voorzorg van die openbaringen
nog voor ons bewaard is gebleven uit de vroegere
tijden, staat opgetekend in het boek der boeken, de
Bijbel, de Heilige Schrift, of Gods Woord. Luk.4:4.
6. Om God te Ieren kennen, te weten hoe wij naar
Gods wil moeten handelen, hoe wij in ons leven ge-
lukkig en na de dood zalig kunnen worden, moeten
wij de Bijbel lezen met ernst en eerbied. Joh 5:39;
2 Tim.3:15-17; 2 Petr.1; 19-21; 1Tim.4:8; 1Tim.6:6.

GODS WEZEN EN ZIJN
EIGENSCHAPPEN

7. Wij Ieren uit die Bijbel, dat er één enig God is.
Deut.6:4-5; Mark.12:29,30; Joh.17:3; Rom.3:30.
8. God is geest. Joh.4:24; alwetend, Jer.17:10; altijd
alom aanwezig in het oneindige heelal. Psalm
139:1-10.
Het eigenlijke wezen Gods kan niemand begrijpen
of zich voorstellen.
Aantekening:
De zinnelijke voorstelling van God, in onze eerste
jeugd ons ingeprent, als een oud man met een witte
baard en een ernstig gelaat, op de wolken zittende
en aan Dan.7:9,13,22 ontleend, blijft meestal tot in
onze ouderdom ons bij, maar is in volkomen tegen-
spraak met die alomtegenwoordige, onstoffelijke
Geest, zoals Jezus ons God leert kennen, en daar-
door een hinderpaal voor een hoger, waar Godsbe-
grip en geloof.
9. God is eeuwig. Jes.40:28; Ps.90:2. Heilig,
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Lev.11:44; 19:2; 1Petr.1:15-16. Onveranderlijk,
Jak.l:17. Rechtvaardig. Exod.20:5-6, maar ook
barmhartig en genadig. Exod.20:6; 34:6; Deut.4:31;
2 Kron.30:9; Ps.86:15; Luk.6:36.

GODS DRIE-EENHEID
(beter: drievuldigheid)

10. De Heilige Schrift leert ons, dat het Goddelijk
Opperwezen zich aan de mensen heeft
geopenbaard als drievoudig in Zijn wezen en toch
één in Zijn bestaan, dewijl er slechts één God is
(Deut.6:4). De Heilige Schrift spreekt nergens van
een drie-eenheid of van drie Goden, maar slechts
van God, als Vader, Zoon en Heilige Geest; en deze
drie zijn een enig God. (Zie het Apostolisch geloof;
niet dat van Nicéa of van Athanasius, die uit het
tijdperk van verval der kerk dagtekenen).
Matth.3:16,17; 28:19.2 Kor13:13; Mark.12:29,32;
Jak.2:19.
Aantekening:
Het woord ‘drie-eenheid’ komt in de Heilige Schrift
niet voor. De plaats 1 Joh5:7 is onecht en komt
eerst voor in een handschrift des N.T. uit de 8e
eeuw, door een monnik daarbij gevoegd. Daarmede
stemt overeen, dat in de Ariaanse twisten der 4e en
5e eeuw over de Godheid van Christus, deze plaats
nimmer tot verdediging daarvan is aangehaald, wat
toch wel het eerst voor de hand lag. Ja! was deze
plaats echt en had die in de 4e eeuw zich in de
N.Testamentische Schriften bevonden, dan had
deze strijd toen ter tijde niet kunnen ontstaan.
De leer der drie-eenheid Gods, meestal zo onbe-
grijpelijk voorgesteld, is toch zeer klaar, indien men
het woord ‘personen’ daarbij slechts vermijdt. In
het Nederlands toch verstaat men geheel verkeerd
onder ‘een persoon’ een afzonderlijk mens, een
individu. Maar drie mensen kunnen onmogelijk één
mens zijn. Daardoor wordt het leerstuk onbegrij-

Omdat wij door het eten en drinken van brood en
beker gemeenschap hebben (1 Kor.10:16) met
Christus’ lichaam en bloed na Zijn dood,
opstanding en hemelvaart, ontvangen wij in het
Heilig Avondmaal, niet het vroegere aardse en
natuurlijke lichaam en bloed van onze Heer Jezus,
maar het verheerlijkte en hemelse en dat tot een
verzekering en onderpand, dat onze zonden
vergeven zijn door Zijn kruisdood. Matth.26:28.
Aantekening:
Wanneer men, volgens de leer van het Zwingliaan-
se gedachtenismaal, alleen brood en wijn geniet,
kan men door dit onwaardig te eten en te drinken,
zich wel schuldig maken aan brood en wijn, maar
onmogelijk aan het lichaam en het bloed van de
Heer. En toch leert Paulus dat zo ernstig. 1
Kor.11:27,29. Maar dan moet in het Heilig
Avondmaal ook meer zijn dan brood en wijn alleen,
en wanneer dat het geval niet was, hoe konden wij
dan door brood en beker gemeenschap hebben
met het lichaam en bloed van Christus?
Dat dit voor het natuurlijk verstand niet te geloven
is, bewijst Joh.6:52,60-66. Jezus kon, omdat Hij
nog levend met Zijn jongeren aan tafel zat, hun bij
het Avondmaal nog niet Zijn lichaam en bloed tot
spijs en drank geven. Het was alzo het laatste
Joodse Pascha, dat Hij met hen vierde
(Matth.26:18), maar hierbij stelde Hij het Heilig
Avondmaal in, voortaan na Zijn dood te houden, als
het Nieuw Testamentische Pascha (1 Kor.5:7), tot
een voortdurende verzekering, dat onze zonden
door Zijn offer vergeven zijn en wij in Hem het
eeuwige leven hebben. Joh.6:50-58.
86. Tot een waardig genieten van het Heilig
Avondmaal hebben wij van onze zijde alleen nodig
de oprechte belijdenis van onze zonden voor God,
het oprecht geloof, dat Jezus door Zijn lijden en
sterven voor ons voldaan heeft, het ernstige
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was,voorhaarverdereopbouw,vierambtenof
bedieningeningesteld,waaroverHijzelfhetlevend
Hoofdwas.
1e.hetambtvanapostelen;
2e.datvanprofeten;
3e.datvanevangelisten;
4e.datvanherders;dietegelijkdeleraarsderGe-
meentewaren.Efeze4:11-13.
Zijwerden,voorzoverermeerdanéénvandeze
ambtenbijeengemeentegesteldwaren,de
oudstenofopzienersgenoemd.Hand.1:20,25;
20:17(Luth.Vert.)Fil.1:1.Waarnogslechtséénvan
dezebedieningenbijeengemeentegesteldwas,
wasdezenatuurlijkDEopziener.
Aantekening:
Vaneenafzonderlijkbepaaldambtvanopzieneris
inhetN.T.geenspoortevinden.ln1Tim.3:1,2ishet
woord‘opzienersambt’inalgemenezingebezigd,
evenalsinHand.1:20enFil.1:1als:éénvande
oudstenofambtsdienarenvandegemeente.
Anderstochhadin1Tim.3:1indeplaatsvanEEN
moetenstaan:HETopzienersambt.ZieLuth.Vert..
Welhaddendezevierbedieningenofambtenalle
debevoegdheidtotpredikenentotdopen,
Hand.16:33;1Tim.2:7;2Tim.1:11;1Kor.1:14-17,
maarindegewoneordehadiederdaarbijnogzijn
bijzonderebevoegdheid.Zosprakendeprofeten
dewoordenvandeHeertotdeGemeente,
Hand.11:27,28;13:1,2;15:27,28,32;20:28;21:10,11;
Ef.3:5deherderswarendeleraarsvande
gemeenten,Ef.4:11;Hand.20:28,diedoorde
evangelistenbijeengebrachtwarenuitdeheidenen,
waaromdanookdedoopmetwatervoornamelijk
doordeevangelistengeschiedde,Hand.8:5,12,16;
10:23,47,48;1Kor.1:14,16,17,endeverzegeling
metdeHeiligeGeestdoordeapostelen,door
middelvangebedenhandoplegging,Hand.8:14-
19;19:1-6.
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JezusalsinJoh.10:30;12:45en14:9volkomen
klaar.Zieookaantekeningbijstelling48.
Hierisgeenanderekeus.Zomoetenwijhet
opvattenengelovenofandersdrieGodenaan-
nemen,dieiniederafzonderlijkéénGodzijn,en
tochalledrietezamenéénenigGoduitmaken,en
wiezegtdattegeloven,weetzelfnietwathij
gelooft.Want,menkanalleengeloven,watmen
zichenigszinstenminstekanvoorstellen,enGods
HeiligWoordisnietgegevenomdaaruitonbe-
grijpelijkeenonmogelijktegelovendingensamen
teflansen.IndeApostolischetijdbestonddat
geloofookniet.Menachttehettoen‘eenver-
borgenheid.’1Tim.3:16.
MaarGodisgeest.Hoeenwateengeestis,weten
wijnunogniet;ofdriegeestendanééngeest
kunnenvormen,moetdeeeuwigheidonseerst
openbaren.Voorbarigishetdushetleerstukder
drie-eenheidteverkondigen,datdegodgeleerden
zelfnietbegrijpen.Eendrievuldigheidinhet
GodswezenleertJezuszelfons;Matth.28:19,enwij
mogennietverdergaandandeHeerJezusenZijn
apostelengedaanhebben.
Delezerzaltochwelbegrijpen,datwijniethet
leerstukvandezogenoemdeDrie-eenheid
loochenenofbestrijden,maaralleenopkomen
tegenhetgebruikvandatzichzelftegensprekende
woord,datdezielenenzinnenvandeeenvoudigen
inverwarringbrengt.DeHervormingistever
gegaanmetdatwoordindeplaatstestellenvan
HeiligeDrievuldigheid,zoalsdeRoomseKerk
gebruiktendatuitdrukt,watJezusonsleertin
Matth.28:19;Joh.14:7,9,10,26e.a.plaatsen.

DESCHEPPINGDOORGOD

11.Godheeftalleswatbestaatuitnietsgeschapen.
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DE GEVOLGEN VAN DE HEILIGE DOOP

82. De Heilige Doop legt ons de verplichting op om
dankbaar en godsdienstig te leven. Rom.6:3,4;
Kol.2:11,12.
83. De voorrechten, ons in de Heilige Doop
geschonken, kunnen wij door ongeloof en afval van
God weer verliezen. Matth.13:12; 2 Tim.4:10,14,15;
Hebr.6:4-6; 2 Petr.2:1,2,20,21.

HET HEILIG AVONDMAAL

84. Om ons daarvoor te bewaren, heeft onze Heer
Jezus tot onze vertroosting en versterking in het
geloof Zijn Heilig Avondmaal ingesteld.
Matth.26:26-28; Mark.14:22-24; Luk.22:19,20; 1
Kor.11:23-25.
Aantekening:
Dat Johannes de instelling van het Heilig
Avondmaal niet vermeldt, ligt daarin, dat hij het
laatst zijn Evangelie schreef, als een aanvulling van
de eerste drie gelijkluidende (synoptici)
Evangelieschrijvers, en het Heilig Avondmaal toen
reeds algemeen in de gemeenten gevierd werd.
Daarentegen geeft Johannes uitvoerig de woorden,
door Jezus daarbij gesproken, terug, die de
anderen niet vermeld hadden en de heerlijkste
bladzijden van de Heilige Schrift vormen.
85. In het Heilig Avondmaal ontvangen wij niet
natuurlijk brood en wijn alleen, evenmin als wij in de
Heilige Doop alleen water ontvangen. Zij zijn wel de
natuurlijke voermiddelen, waarin en waardoor de
Heer ons bovennatuurlijke, d.i. hemelse zegeningen
mededeelt; maar, zodra de zegen over het brood en
de wijn uitgesproken is, zijn zij niet meer alleen
natuurlijke en onbeduidende zaken. Paulus leert
dat nadrukkelijk in 1 Kor.10:16; 11:27-29.

pelijk.
Het woord ‘persoon’ is Latijn en betekent: het
masker, dat de toneelspelers droegen op het
toneel, en dat in zijn trekken het karakter tekende
van de mens, die zij voorstelden. Vandaar werd ook
de rol, die zij vervulden ‘persona’ genoemd. Niet
wij, maar de oudere godgeleerden hebben deze
onheilige zaken op heilige toegepast, door dit
woord ‘persoon’ te gebruiken. In het Latijn is het
echter waar; volgens Nederlands spraakgebruik
niet. Daarin toch wordt een God, die uit drie
personen bestaat tot drie Goden, maar drie Goden
kunnen onmogelijk één God zijn.
God zelf zegt, dat Hij is een enig God. Exod.20:2,3;
Deut.6:4, alzo niet drieënig of uit drie Goden be-
staande. Mark.12:29,32; 1Tim.3:16. Zie ook
Jes.45:5,21,22.
Dat staat dus onherroepelijk vast. Maar God is een
Geest, (zie ook stelling 8), alzo niet op zintuigelijke
wijze te vergelijken met onze omschreven
stoffelijke vorm van mens. Die ene enige God nu,
die alomtegenwoordige, ondeelbare Geest, heeft
Zich geopenbaard in drie verschillende betrek-
kingen tot de mensen of in drie verschillende rollen
(personen): 1e. als Vader of Oorzaak en Onder-
houder van al het geschapene; 2e. als de, vóór de
schepping uit Hem eengeboren Zoon, het Woord
Gods, door Wien Hij de wereld en alles wat bestaat
geschapen heeft (Joh.1:1-3), om ons later (zie
stelling 39) te behouden voor het eeuwige leven; 3e.
als Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de
Zoon en in ons leven en wonen wil om ons het
verworven heil ook deelachtig te maken. Hiermede
stemt de Apostolische geloofsbelijdenis geheel
overeen, die ook volstrekt niet van een Drie-
Eenheid spreekt.
Het woord ‘drie-eenheid’ is eigenlijk in volkomen
tegenspraak met zichzelf. Drie kunnen niet één zijn;
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welverenigd,maardankomenwijweertotdrie
Goden.DeRoomsekerkspreektdanookveel
juistervandeHeiligeDrievuldigheid,d.i.de
drievoudigebetrekking,waarindeeneenenige
Godzichaandemensengeopenbaardheeft,
waarbijHijiniedervandiedrierollen(personen)een
anderisentochdezelfdeééneondeelbareGod
blijft.Indienmenindeplaatsvanhetwoord
‘personen’hetwoordpersoonlijkhedenbezigt,is
ditleerstukzeerduidelijktebegrijpen.Jezus
immerszelfgebiedtook,Matth.28:19tedopen,niet
indeNamendesVadersenz.,maarindeNaamdes
VadersendesZoonsendesHeiligenGeestes,d.i.
indeNaamvanDieeneGod,dieis:Vader,Zoonen
HeiligeGeest.
Tweevoorbeelden.Eenhelder,driekantgeslepen
glas(prisma)toontonshetwittedoorvallendlicht,
aandeenekantalsroodlicht,aandetweedeals
geel,aandederdekantalseenblauwlicht.Toch
zijnhiergeendrieverschillendelichten,maareen
enkelwitlicht,datzichhiervertoontindezedrie
verschillendekleuren,aanelkder3zijdeneen
anderekleur.
Eenmanoefenteenberoepuitindemaatschappij,
isdaarbijlidvandeGemeenteraadenbekleedt
tevenseenkerkelijkebetrekking.Ziedaardrie
personeninéénmens,wantiniedervandiebetrek-
kingenafzonderlijkishijeengeheelanderpersoon,
d.i.vervulthijeengeheelandererol,daninde
overigebetrekkingen,entochvormendezedrie
geheelverschillendepersoonlijkheden,dieinhem
zijn,deenemens;ofookomgekeerd,dezeene
mensvormtdrieverschillendepersonen.Vandaar
deLatijnsespreuk:totqualitates,totpersonae,d.i.
zoveelbetrekkingenindemens,zoveelpersonenin
hem.IndiezinalleenkaninhetleerstukderHeilige
Drie-eenheidvan‘personen’sprakezijn,maarbeter
van‘persoonlijkheden’.Zowordenwoordenvan
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InbijzonderegevallenweekdeHeerzelfvandie
ordeaf.HijstaattochzelfbovendedoorHemaan
mensengegevenordeenisdaaraanzelfniet
gebonden.ZowerdPaulusdoordejongeAnanias
metwaterenmetdeHeiligeGeestgedoopt,
Hand.9:10,17,18,dekamerlingdoordeevangelist
Filippus,Hand.8:38;endehoofdmanCorneliusmet
dezijnendoordeHeerzelfmetdeHeiligeGeest
gedoopt,Hand.10:44-46.
Dezevierambtenwarennietgesteldomoverde
gemeenteteheersen,maaromhaartedienenin
Christus’plaats,2Kor.4:5.Anderegeestelijke
ambtendandezevindenwijniet;welhelpers,1
Kor.12:28(Luth.Vert.),waarschijnlijkvooriedervan
dezeambtendusnodig.
Aantekening:
Nadedoodvandelaatsteapostelenenvande
latereApostolischeVadersismetde3eeeuwdeze
verzegeling,tenminstededaaruitvoortvloeiende
voorrechtenvanhetontvangenvandegavenvan
deHeiligeGeestvoordegelovigenverloren
gegaan.Deuitwendigevormisechter,maarzonder
deinnerlijkekracht,bewaardgeblevenindedrie
onmiddellijkeafstammelingenvande
oorspronkelijkeKerk,namelijkindeRoomse,inde
GrieksekerkenbijdeAlbigenzen.IndeRoomse
Kerkisdievormbewaardgebleveninhetvormsel
als‘eenaanvullingenbekrachtigingvandedoop’,
enwordtdittoegediendindenaamdesVaders,
desZoonsendesHeiligeGeestes,‘opdatgijmet
dezezelfdeHeiligeGeestvervuldwordt’.Inde
GriekseKerkvolgtopdewaterdoopdezalvingmet
deHeiligezalfolie,als‘hetzegelvandegavedes
HeiligeGeestes’.DeAlbigenzen‘doopten’inde10e
eeuwnog‘metdeHeiligeGeest’dooroplegging
vandehanden.
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DEGEVOLGENVANDEHEILIGEDOOP

82.DeHeiligeDooplegtonsdeverplichtingopom
dankbaarengodsdienstigteleven.Rom.6:3,4;
Kol.2:11,12.
83.Devoorrechten,onsindeHeiligeDoop
geschonken,kunnenwijdoorongeloofenafvalvan
Godweerverliezen.Matth.13:12;2Tim.4:10,14,15;
Hebr.6:4-6;2Petr.2:1,2,20,21.

HETHEILIGAVONDMAAL

84.Omonsdaarvoortebewaren,heeftonzeHeer
Jezustotonzevertroostingenversterkinginhet
geloofZijnHeiligAvondmaalingesteld.
Matth.26:26-28;Mark.14:22-24;Luk.22:19,20;1
Kor.11:23-25.
Aantekening:
DatJohannesdeinstellingvanhetHeilig
Avondmaalnietvermeldt,ligtdaarin,dathijhet
laatstzijnEvangelieschreef,alseenaanvullingvan
deeerstedriegelijkluidende(synoptici)
Evangelieschrijvers,enhetHeiligAvondmaaltoen
reedsalgemeenindegemeentengevierdwerd.
DaarentegengeeftJohannesuitvoerigdewoorden,
doorJezusdaarbijgesproken,terug,diede
anderennietvermeldhaddenendeheerlijkste
bladzijdenvandeHeiligeSchriftvormen.
85.InhetHeiligAvondmaalontvangenwijniet
natuurlijkbroodenwijnalleen,evenminalswijinde
HeiligeDoopalleenwaterontvangen.Zijzijnwelde
natuurlijkevoermiddelen,waarinenwaardoorde
Heeronsbovennatuurlijke,d.i.hemelsezegeningen
mededeelt;maar,zodradezegenoverhetbrooden
dewijnuitgesprokenis,zijnzijnietmeeralleen
natuurlijkeenonbeduidendezaken.Paulusleert
datnadrukkelijkin1Kor.10:16;11:27-29.

pelijk.
Hetwoord‘persoon’isLatijnenbetekent:het
masker,datdetoneelspelersdroegenophet
toneel,endatinzijntrekkenhetkaraktertekende
vandemens,diezijvoorstelden.Vandaarwerdook
derol,diezijvervulden‘persona’genoemd.Niet
wij,maardeouderegodgeleerdenhebbendeze
onheiligezakenopheiligetoegepast,doordit
woord‘persoon’tegebruiken.InhetLatijnishet
echterwaar;volgensNederlandsspraakgebruik
niet.DaarintochwordteenGod,dieuitdrie
personenbestaattotdrieGoden,maardrieGoden
kunnenonmogelijkéénGodzijn.
Godzelfzegt,datHijiseenenigGod.Exod.20:2,3;
Deut.6:4,alzonietdrieënigofuitdrieGodenbe-
staande.Mark.12:29,32;1Tim.3:16.Zieook
Jes.45:5,21,22.
Datstaatdusonherroepelijkvast.MaarGodiseen
Geest,(zieookstelling8),alzonietopzintuigelijke
wijzetevergelijkenmetonzeomschreven
stoffelijkevormvanmens.DieeneenigeGodnu,
diealomtegenwoordige,ondeelbareGeest,heeft
Zichgeopenbaardindrieverschillendebetrek-
kingentotdemensenofindrieverschillenderollen
(personen):1e.alsVaderofOorzaakenOnder-
houdervanalhetgeschapene;2e.alsde,vóórde
scheppinguitHemeengeborenZoon,hetWoord
Gods,doorWienHijdewereldenalleswatbestaat
geschapenheeft(Joh.1:1-3),omonslater(zie
stelling39)tebehoudenvoorheteeuwigeleven;3e.
alsHeiligeGeest,dieuitgaatvandeVaderende
Zooneninonslevenenwonenwilomonshet
verworvenheilookdeelachtigtemaken.Hiermede
stemtdeApostolischegeloofsbelijdenisgeheel
overeen,dieookvolstrektnietvaneenDrie-
Eenheidspreekt.
Hetwoord‘drie-eenheid’iseigenlijkinvolkomen
tegenspraakmetzichzelf.Driekunnennietéénzijn;
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wel verenigd, maar dan komen wij weer tot drie
Goden. De Roomse kerk spreekt dan ook veel
juister van de Heilige Drievuldigheid, d.i. de
drievoudige betrekking, waarin de ene en enige
God zich aan de mensen geopenbaard heeft,
waarbij Hij in ieder van die drie rollen (personen)een
ander is en toch dezelfde ééne ondeelbare God
blijft. Indien men in de plaats van het woord
‘personen’ het woord persoonlijkheden bezigt, is
dit leerstuk zeer duidelijk te begrijpen. Jezus
immers zelf gebiedt ook, Matth.28:19 te dopen, niet
in de Namen des Vaders enz., maar in de Naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, d.i.
in de Naam van Die ene God, die is: Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Twee voorbeelden. Een helder, driekant geslepen
glas (prisma) toont ons het witte doorvallend licht,
aan de ene kant als rood licht, aan de tweede als
geel, aan de derde kant als een blauw licht. Toch
zijn hier geen drie verschillende lichten, maar een
enkel wit licht, dat zich hier vertoont in deze drie
verschillende kleuren, aan elk der 3 zijden een
andere kleur.
Een man oefent een beroep uit in de maatschappij,
is daarbij lid van de Gemeenteraad en bekleedt
tevens een kerkelijke betrekking. Ziedaar drie
personen in één mens, want in ieder van die betrek-
kingen afzonderlijk is hij een geheel ander persoon,
d.i. vervult hij een geheel andere rol, dan in de
overige betrekkingen, en toch vormen deze drie
geheel verschillende persoonlijkheden, die in hem
zijn, de ene mens; of ook omgekeerd, deze ene
mens vormt drie verschillende personen. Vandaar
de Latijnse spreuk: tot qualitates, tot personae, d.i.
zoveel betrekkingen in de mens, zoveel personen in
hem. In die zin alleen kan in het leerstuk der Heilige
Drie-eenheid van ‘personen’ sprake zijn, maar beter
van ‘persoonlijkheden’. Zo worden woorden van
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In bijzondere gevallen week de Heer zelf van die
orde af. Hij staat toch zelf boven de door Hem aan
mensen gegeven orde en is daaraan zelf niet
gebonden. Zo werd Paulus door de jonge Ananias
met water en met de Heilige Geest gedoopt,
Hand.9:10,17,18, de kamerling door de evangelist
Filippus, Hand.8:38; en de hoofdman Cornelius met
de zijnen door de Heer zelf met de Heilige Geest
gedoopt, Hand.10:44-46.
Deze vierambten waren niet gesteld om over de
gemeente te heersen, maar om haar te dienen in
Christus’ plaats, 2 Kor.4:5. Andere geestelijke
ambten dan deze vinden wij niet; wel helpers, 1
Kor.12:28 (Luth.Vert.), waarschijnlijk voor ieder van
deze ambten dus nodig.
Aantekening:
Na de dood van de laatste apostelen en van de
latere Apostolische Vaders is met de 3e eeuw deze
verzegeling, tenminste de daaruit voortvloeiende
voorrechten van het ontvangen van de gaven van
de Heilige Geest voor de gelovigen verloren
gegaan. De uitwendige vorm is echter, maar zonder
de innerlijke kracht, bewaard gebleven in de drie
onmiddellijke afstammelingen van de
oorspronkelijke Kerk, namelijk in de Roomse, in de
Griekse kerk en bij de Albigenzen. In de Roomse
Kerk is die vorm bewaard gebleven in het vormsel
als ‘een aanvulling en bekrachtiging van de doop’,
en wordt dit toegediend in de naam des Vaders,
des Zoons en des Heilige Geestes, ‘opdat gij met
deze zelfde Heilige Geest vervuld wordt’. In de
Griekse Kerk volgt op de waterdoop de zalving met
de Heilige zalfolie, als ‘het zegel van de gave des
Heilige Geestes’. De Albigenzen ‘doopten’ in de 10e
eeuw nog ‘met de Heilige Geest’ door oplegging
van de handen.
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Lev.11:44;19:2;1Petr.1:15-16.Onveranderlijk,
Jak.l:17.Rechtvaardig.Exod.20:5-6,maarook
barmhartigengenadig.Exod.20:6;34:6;Deut.4:31;
2Kron.30:9;Ps.86:15;Luk.6:36.

GODSDRIE-EENHEID
(beter:drievuldigheid)

10.DeHeiligeSchriftleertons,dathetGoddelijk
Opperwezenzichaandemensenheeft
geopenbaardalsdrievoudiginZijnwezenentoch
ééninZijnbestaan,dewijlerslechtséénGodis
(Deut.6:4).DeHeiligeSchriftspreektnergensvan
eendrie-eenheidofvandrieGoden,maarslechts
vanGod,alsVader,ZoonenHeiligeGeest;endeze
driezijneenenigGod.(ZiehetApostolischgeloof;
nietdatvanNicéaofvanAthanasius,dieuithet
tijdperkvanvervalderkerkdagtekenen).
Matth.3:16,17;28:19.2Kor13:13;Mark.12:29,32;
Jak.2:19.
Aantekening:
Hetwoord‘drie-eenheid’komtindeHeiligeSchrift
nietvoor.Deplaats1Joh5:7isonechtenkomt
eerstvoorineenhandschriftdesN.T.uitde8e
eeuw,dooreenmonnikdaarbijgevoegd.Daarmede
stemtovereen,datindeAriaansetwistender4een
5eeeuwoverdeGodheidvanChristus,dezeplaats
nimmertotverdedigingdaarvanisaangehaald,wat
tochwelheteerstvoordehandlag.Ja!wasdeze
plaatsechtenhaddieinde4eeeuwzichinde
N.TestamentischeSchriftenbevonden,danhad
dezestrijdtoentertijdenietkunnenontstaan.
Deleerderdrie-eenheidGods,meestalzoonbe-
grijpelijkvoorgesteld,istochzeerklaar,indienmen
hetwoord‘personen’daarbijslechtsvermijdt.In
hetNederlandstochverstaatmengeheelverkeerd
onder‘eenpersoon’eenafzonderlijkmens,een
individu.Maardriemensenkunnenonmogelijkéén
menszijn.Daardoorwordthetleerstukonbegrij-

Omdatwijdoorhetetenendrinkenvanbrooden
bekergemeenschaphebben(1Kor.10:16)met
Christus’lichaamenbloednaZijndood,
opstandingenhemelvaart,ontvangenwijinhet
HeiligAvondmaal,niethetvroegereaardseen
natuurlijkelichaamenbloedvanonzeHeerJezus,
maarhetverheerlijkteenhemelseendattoteen
verzekeringenonderpand,datonzezonden
vergevenzijndoorZijnkruisdood.Matth.26:28.
Aantekening:
Wanneermen,volgensdeleervanhetZwingliaan-
segedachtenismaal,alleenbroodenwijngeniet,
kanmendoorditonwaardigteetenentedrinken,
zichwelschuldigmakenaanbroodenwijn,maar
onmogelijkaanhetlichaamenhetbloedvande
Heer.EntochleertPaulusdatzoernstig.1
Kor.11:27,29.MaardanmoetinhetHeilig
Avondmaalookmeerzijndanbroodenwijnalleen,
enwanneerdathetgevalnietwas,hoekondenwij
dandoorbroodenbekergemeenschaphebben
methetlichaamenbloedvanChristus?
Datditvoorhetnatuurlijkverstandniettegeloven
is,bewijstJoh.6:52,60-66.Jezuskon,omdatHij
noglevendmetZijnjongerenaantafelzat,hunbij
hetAvondmaalnognietZijnlichaamenbloedtot
spijsendrankgeven.Hetwasalzohetlaatste
JoodsePascha,datHijmethenvierde
(Matth.26:18),maarhierbijsteldeHijhetHeilig
Avondmaalin,voortaannaZijndoodtehouden,als
hetNieuwTestamentischePascha(1Kor.5:7),tot
eenvoortdurendeverzekering,datonzezonden
doorZijnoffervergevenzijnenwijinHemhet
eeuwigelevenhebben.Joh.6:50-58.
86.ToteenwaardiggenietenvanhetHeilig
Avondmaalhebbenwijvanonzezijdealleennodig
deoprechtebelijdenisvanonzezondenvoorGod,
hetoprechtgeloof,datJezusdoorZijnlijdenen
stervenvooronsvoldaanheeft,heternstige
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was, voor haar verdere opbouw, vier ambten of
bedieningen ingesteld, waarover Hij zelf het levend
Hoofd was.
1e. het ambt van apostelen;
2e. dat van profeten;
3e. dat van evangelisten;
4e. dat van herders; die tegelijk de leraars der Ge-
meente waren. Efeze 4:11-13.
Zij werden, voor zover er meer dan één van deze
ambten bij een gemeente gesteld waren, de
oudsten of opzieners genoemd. Hand.1 :20,25;
20:17(Luth.Vert.) Fil.1:1. Waar nog slechts één van
deze bedieningen bij een gemeente gesteld was,
was deze natuurlijk DE opziener.
Aantekening:
Van een afzonderlijk bepaald ambt van opziener is
in het N.T. geen spoor te vinden. ln 1 Tim.3:1,2 is het
woord ‘opzienersambt’ in algemene zin gebezigd,
evenals in Hand.1 :20 en Fil.1 :1 als: één van de
oudsten of ambtsdienaren van de gemeente.
Anders toch had in 1 Tim.3:1 in de plaats van EEN
moeten staan: HET opzienersambt. Zie Luth.Vert..
Wel hadden deze vier bedieningen of ambten alle
de bevoegdheid tot prediken en tot dopen,
Hand.16:33; 1 Tim.2:7; 2 Tim.1:11; 1 Kor.1:14-17,
maar in de gewone orde had ieder daarbij nog zijn
bijzondere bevoegdheid. Zo spraken de profeten
de woorden van de Heer tot de Gemeente,
Hand.11:27,28; 13:1,2; 15:27,28,32; 20:28; 21:10,11;
Ef.3:5 de herders waren de leraars van de
gemeenten, Ef.4:11; Hand.20:28, die door de
evangelisten bijeengebracht waren uit de heidenen,
waarom dan ook de doop met water voornamelijk
door de evangelisten geschiedde, Hand.8:5,12,16;
10:23,47,48; 1 Kor.1:14,16,17, en de verzegeling
met de Heilige Geest door de apostelen, door
middel van gebed en handoplegging, Hand.8:14-
19; 19:1-6.
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Jezus als in Joh.10:30; 12:45 en 14:9 volkomen
klaar. Zie ook aantekening bij stelling 48.
Hier is geen andere keus. Zo moeten wij het
opvatten en geloven of anders drie Goden aan-
nemen, die in ieder afzonderlijk één God zijn, en
toch alle drie te zamen één enig God uitmaken, en
wie zegt dat te geloven, weet zelf niet wat hij
gelooft. Want, men kan alleen geloven, wat men
zich enigszins ten minste kan voorstellen, en Gods
Heilig Woord is niet gegeven om daaruit onbe-
grijpelijke en onmogelijk te geloven dingen samen
te flansen. In de Apostolische tijd bestond dat
geloof ook niet. Men achtte het toen ‘een ver-
borgenheid.’ 1Tim.3:16.
Maar God is geest. Hoe en wat een geest is, weten
wij nu nog niet; of drie geesten dan één geest
kunnen vormen, moet de eeuwigheid ons eerst
openbaren. Voorbarig is het dus het leerstuk der
drie-eenheid te verkondigen, dat de godgeleerden
zelf niet begrijpen. Een drievuldigheid in het
Godswezen leert Jezus zelf ons; Matth.28:19, en wij
mogen niet verder gaan dan de Heer Jezus en Zijn
apostelen gedaan hebben.
De lezer zal toch wel begrijpen, dat wij niet het
leerstuk van de zogenoemde Drie-eenheid
loochenen of bestrijden, maar alleen opkomen
tegen het gebruik van dat zich zelf tegensprekende
woord, dat de zielen en zinnen van de eenvoudigen
in verwarring brengt. De Hervorming is te ver
gegaan met dat woord in de plaats te stellen van
Heilige Drievuldigheid, zoals de Roomse Kerk
gebruikt en dat uitdrukt, wat Jezus ons leert in
Matth.28:19; Joh.14:7,9,10,26 e.a.plaatsen.

DE SCHEPPING DOOR GOD

11. God heeft alles wat bestaat uit niets geschapen.
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Gen.1:1; Ps.33:6,9; Jes.40:26,28; Joh.l:3; Kol.1:16;
Hebr.1:10; 11:3.
Zie hierbij de aantekening bij stelling 1.

DE ENGELEN GODS

12. God schiep ook een zeer groot aantal Engelen
(boden).
Luk.2:13; Matth.26:53; Kol.1:16; Hebr.1:6,7,14;
Openb.5:11. Die Engelen loven de Heer, Ps.103:20;
Jes.6:3.
13. Zij zijn Zijn boodschappers op aarde, Hebr.1 :7;
Luk.2:10-14; Dan.8:16-19; zij voeren des Heren wil
uit, dienen Hem en beschermen de kinderen Gods
op aarde. Gen.19:15; 24:7,40; 48:16;
Dan.3:24,25,28; 6:23; Ps.91:11; 34:8; Matth.18:10;
Hebr.1:14. Zij mogen echter niet aangebeden
worden. Openb.19:10; 22:8,9.

DE GEVALLEN ENGELEN

14. Van die Engelen zijn vele van God afgevallen.
Joh.8:44; Mark 5:9; 2 Petr.2:4.
15. AIs onreine geesten trachten zij de mensen tot
zonde te verleiden.
Luk.11:14; 1 Petr.5:8; Gen.2:16,17; 3:4,5.

GODS VOORZIENIGHEID

16. Gods voorzienigheid onderhoudt Zijn Schep-
ping, Ps.119:90, en Zijn schepselen. Ps.36:7,8;
Matth.5:45; Hand.17:27,28.

DE SCHEPPING VAN DE MENS
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6e. de gave van de onderscheiding van de geesten,
1 Kor.12:10c; Hand.16:18.
7e. de gave van vreemde talen en uitlegging van die
talen, 1 Kor.12:10d. Hand.2:4.
80. De Doop, zoals die door Christus ingesteld was
in de Christelijke Kerk, bestond dan ook in de eer-
ste eeuwen uit de waterdoop en de daarmede on-
afscheidelijk verbonden doop met de Heilige Geest;
deze laatste werd genoemd: verzegeling.
Hebr.6:2a (let op het meervoud dopen);
Hand.10:44-48; 2 Kor.1:21,22; Ef.1:13,14; 4:30.
Aantekening:
Waarom werd onze Heer, de Godsmens Jezus
Christus, zelf gedoopt?
1e. Niet om schuldafwassing of vergeving van
zonden te verkrijgen. Hij, die zonder erfschuld
geboren, in Zijn dertigjarig leven tot aan Zijn doop
ook even vlekkeloos en zonder te zondigen had
geleefd, (Hebr.4:15), maar om, naar Zijn
waarachtige mensheid, door de waterdoop als de
Eersteling in te gaan in het Koninkrijk der hemelen,
en als de eerste mens een kind van God en Gods
Zoon te worden (Matth.3:2,16,17; Mark.1:9,10;
Luk.3:21,22), evenals Hij later door Zijn opstanding
en hemelvaart als de Eersteling uit de doden
(1 Kor.15:20,23) is ingegaan in de Hemel. Daarom
wilde Hij gedoopt worden, teneinde ‘alle
gerechtigheid te vervullen’ Matth.3:3-15. Maar ook,
2e. om evenzo naar Zijn waarachtige mensheid de
Heilige Geest te ontvangen, d.i.verzegeld te
worden, en dit niet door mensen, maar door Zijn
Vader. Matth.3:16; Mark.1:10; Luk.3:22; Joh.1:32;
Hand.10:38; Joh.6:27, Luth.Vert.

DE AMBTEN OF BEDIENINGEN

81. De Heer had, toen Zijn Kerk geheel geordend
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4:23,24;5:8;Hand.26:18.

GELOOF

65.HetgeloofisdewerkingvandeHeiligeGeestin
onshart,waardoorwijdezekerheidverkrijgen,dat
ChristusdoorZijnlijdenenstervenookvoorons
voldaanheeft,geheelenvolkomen.Hetgeloofis
alzohetaannemenalseenontwijfelbarewaarheid,
datGod,deVader,omdekruisverdienstenvanZijn
ZoonJezus,onsarmeverlorenzondarenweertot
Zijnkinderenaanneemtenonsdezaligheid
schenktuitgenade.Hand.16:31;Joh.1:12,13;3:16-
18,36;Joh.6:47;Rom.3:23,24,28;1Kor.12:3;
Gal.2:20.
66.Doorditgeloofontvangenwijuitgenadede
vergevingvanonzezonden,dewederaanneming
totkinderenGodsendeeeuwigezaligheid.
Hebr.11:1,6;Rom.3:24;4:3-8;5:1,2;8:1,9,11,13-17,
24,29-39;Gal.2:16.
67.Ditgeloofmoetaltijdoprechtzijn,hoewelhet
zwakkanzijnindezwakgelovigen.Rom.14:1;15:1;
1Kor.11:19;Fil.1:10;2:15.
68.Deoprechtheidvanhetgeloofwordtaanzijn
vruchtengekend.Matth.7:16-21;Jak.2:26.

HEILIGMAKING

69.Devruchtenvaneenoprechtgeloofzijn:
1e.liefdetotGodenonzenaaste.Rom.5:2,5;2
Kor.5:14,15.
2e.allegoedewerken.2Petr.1:3-9;Tit.2:11-14.
3e.deheiligmaking.Rom.6:22;2Kor.6:14-18;7:1;
1Thess.5:23;Hebr.12:14;1Petr.1:15,16.
4e.eenGodzaligleven.1Tim.4:7,8;
Rom.12:1,2,9-21.
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dezondetegendeHeiligeGeestzoukunnen
bedrevenhebben.Totzijngeruststellingzijgezegd,
dathijnietindemogelijkheidisgeweest,ditte
doen,omdatdiezondeingeenzestieneeuwenis
kunnenbedrevenworden.Immerswijzienuit
Matth.12:24enMark.3:22,30,datdezondetegen
deHeiligeGeestdaarinbestaat,datmenzieteen
gezondmakingenuitwerpingvanduivelen,doorde
krachtvandeHeiligeGeestgedaan,endie
toeschrijftaandemachtvandeoversteder
duivelen,diedemindereuitbant.Daarmeeacht
mendeHeiligeGeestBeëlzebultezijn.Dezemacht
totuitwerpingvanduiveleniséénvandezeven
gavenvandeHeiligeGeestenwelvandieder
krachten(ziedaaroverstelling78).Nuzijnsedertde
vierdeeeuwdiegavenvandeHeiligeGeestniet
meerindeChristelijkekerkaanwezig,maar
daardoorisookgedurendedezestieneeuwen,
sindsverlopen,niemandinstaatgeweestdezonde
tegendeHeiligeGeesttebegaan.Hetbedroeven
vandeHeiligeGeestisgeheelietsanders;dit
geschiedtmenigvuldigdoorongeloofenonheilige
wandel,maarwordtopboeteenberouwvergeven.
Matth.12:31;Mark.3:28;Ef.4:30.

DEDOOD

30.Destrafvandezondeisdedood,Gen.2:17;
Rom.6:23.
31.Erbestaandriesoortenvandood:
1e.delichamelijkeoftijdelijke,Gen.3:17-19.
2e.degeestelijkedood,Ef.4:18;Openb.3:1.
3e.deeeuwigedood,Matth.10:28;(indeplaatsvan
heteeuwigeleven).

DEWETDESHERENOFDE10GEBODEN
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DE DOOP MET WATER

74. Door de Heilige Doop wordt de erfschuld, die
ons van Adam aankleeft, afgewassen en worden wij
in het genaderijk van God overgebracht.
Gal.3:26,27; Titus 3:5; 1 Kor.6:11.
75. Door de Heilige Doop wordt de kracht van
Christus’ dood en opstanding ons ten deel.
Rom.6:3,4: Kol.2:12 en wel:
1e. door de vergeving van onze zonden. Hand.2:38;
Ef.5:26,27.
2e. door de verzekering dat God onze zaligheid wil.
Mark.16:16; Tit.3:5-7; 1 Petr.3:21.
76. De Doop, door Christus ingesteld, mag niet
alleen aan volwassenen, maar ook aan kinderen
toegediend worden. Mark.10:13-16; Hand.2:38,39.
77. Johannes de Doper doopte alleen met water de
doop der boete tot vergeving van de zonde.
Matth.3:6; Luk.3:3.

DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

78. Jezus, de Christus, zou niet alleen met het
water van de schuldafwassing, maar ook met het
vuur van de Heilige Geest dopen. Matth.3:11;
Mark.1:8; Luk.3:16; Joh.1 :33; Hand.2:2-4,14-18.
79. Dat vuur van de Heilige Geest bestaat uit de
zeven gaven van de Heilige Geest. 1 Kor.12:1,4-
7,11.
1e. de gave van wijsheid en kennis van God,
1Kor.12:8.
2e. de gave van geloof, 1 Kor.12:9a,
3e. de gave van gezondmaking, 1 Kor.12:9b.
4e. de gave van krachten (wonderen doen), 1
Kor.12:10a; Hand.3:6,7; 13:9-12.
5e. de gave van profetie, 1 Kor.12:10b.
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17. God schiep ook de mens met lichaam, ziel en
onvergankelijke geest. Gen.2:7,21,22; Pred.12:7;
Matth.10:28.

18. De mens was in zijn oorspronkelijke staat goed,
oprecht, zonder zonde (daarom onsterfelijk) en naar
Gods beeld geschapen. Gen.1:26,27. Gen.5:1,2;
Pred.7:29.
19. Die gelijkenis aan Gods beeld was niet in
stoffelijke, uitwendige vorm, maar in geestelijke
volmaaktheid, bestaande in heiligheid; Ef. 4:24,
kennis van God, Kol.3:10, macht over de overige
schepselen op aarde, Gen.1 :26, en onsterfelijkheid,
Gen.2:17.

DE VAL VAN DE MENS

20. De mens is echter niet in die staat van
volmaaktheid gebleven, maar heeft voor zich en zijn
afstammelingen Gods evenbeeld verloren.
Gen.3:17-19; Rom 5:12.
21. Die val van de mens geschiedde door zijn
ongehoorzaamheid aan Gods gebod. Gen.2:16,17;
3:1-12; Hos.6:7.

DE ERFZONDE

22. Alle mensen zijn na en door de val van Adam en
Eva zondaars geworden. Rom.3:10-23; 5:12,18,19.
Aantekening:
Een natuurlijk gevolg van de val. Hoe konden er uit
de onreinen weer reinen geboren worden? Gods
beeld was immers in de mens verloren gegaan.
23. Door de zonde zijn wij onderworpen aan Gods
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toorn,Rom.1:18;enaandedood.Rom.5:12;6:23.
Aantekening:
Hoekondenuitdenusterfelijkgewordenmensen
weeronsterfelijkegeborenworden?

DEZONDE

24.AIwatonrechtisentegenGodsgebodenstrijdt
iszonde.1Joh.3:4,8.
25.Wijzondigeninwendigmetonzegedachten,
Matth.15:19;uitwendigmetwoorden,
Matth.12:36,37;Jak.3:2,6-10;enwerken.Joh.3:19;
Kol.1:21;3:9.
26.Wijzondigenookdoorhetgoedenatelaten,
Jak.4:17;Rom.7:18,endooraanandereneen
slechtvoorbeeldtegeven,hentotzondete
verleiden,ofhenniettothetgoedetevermanen.1
Tim5:22.
27.Zondewordtoptweeërleiwijzebegaan:uit
zwakheidofuitgoddeloosheid.Uitzwakheid
zondigendegelovigen:1e.Uitonwetendheid,
Ps.19:13;2e.Uitoverijling,Gal.6:1.
28.Uitgoddeloosheidzondigendeongelovigen
metweten,willenenvoornemen,Matth.26:14-16.
29.Nietallezondenzijnevengrootenzwaar,
Joh.19:11.
Dezwaarstezijn:
1e.detenhemelschreiendezonden,dietotGod
omwraakroepen,zoalsmoord,Gen.4:10,
onthoudingvanhetloonvandearbeiders,Jac.5:4.
2e.deafvalvanhetChristelijkgeloof,wanneerdie
metkennisgeschiedt,Hebr.6:4-6.3e.dezwaarste
zonde,dienooitvergevenwordt,isdeboosaardige
lasteringtegendeHeiligeGeest.Matth.12:31,32;
Mark.3:28,29;Luk.12:10.
Aantekening:
MenigChristenheeftzichbeangstgemaakt,dathij
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70.Alledezevruchtenvangeloofzijnnietonze
eigengoedewerken,maarChristuswerktzedoor
deHeiligeGeestinons.Gal.2:20;5:5,6,16-18,22,25.

GENADEMIDDELEN

71.Toteenzodanigoprechtgeloofdatvruchtbaar
isingoedewerkenkandemensnietuitzichzelf
komen.ChristusheeftdaartoeaanZijnKerkals
genademiddelengeschonken:
1e.depredikingvanhetWoordvanGod.
Matth.28:19,20;Hand.17:11;Rom.10:14-17;
2.Tim.3:15-17.
2e.debondzegelenofSacramenten,namelijkde
HeiligeDoopenhetHeiligAvondmaal.
72.HetWoordvanGodisvervatindeHeilige
Schrift.Joh.5:39;2Tim.3:16.DezebestaatinOud
enNieuwTestamentofdeWetenhetEvangelie.

SACRAMENTENOFBONDZEGELEN

73.DeSacramentenofbondzegelenzijnzichtbare
aardsezakenenhandelingen,waarinenwaardoor
Godonsonzichtbarehemelsegoederenmeedeelt.
DebondzegelenonderdeOudtestamentische
bedelingwarendebesnijdenis(Gen.17:10-14;
Rom.4:11)enhetetenvanhetPaaslam(Exod.12:3-
14;Hebr.11:28).
OnderdeNieuwtestamentischebedelingisdeHei-
ligeDoopgekomenindeplaatsvandebesnijdenis,
Kol.2:11-14,enhetHeiligAvondmaalindeplaats
vanhetPaaslam.
1Kor.5:7;1Petr.1:18,19.
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DEDOOPMETWATER

74.DoordeHeiligeDoopwordtdeerfschuld,die
onsvanAdamaankleeft,afgewassenenwordenwij
inhetgenaderijkvanGodovergebracht.
Gal.3:26,27;Titus3:5;1Kor.6:11.
75.DoordeHeiligeDoopwordtdekrachtvan
Christus’doodenopstandingonstendeel.
Rom.6:3,4:Kol.2:12enwel:
1e.doordevergevingvanonzezonden.Hand.2:38;
Ef.5:26,27.
2e.doordeverzekeringdatGodonzezaligheidwil.
Mark.16:16;Tit.3:5-7;1Petr.3:21.
76.DeDoop,doorChristusingesteld,magniet
alleenaanvolwassenen,maarookaankinderen
toegediendworden.Mark.10:13-16;Hand.2:38,39.
77.JohannesdeDoperdooptealleenmetwaterde
doopderboetetotvergevingvandezonde.
Matth.3:6;Luk.3:3.

DEDOOPMETDEHEILIGEGEEST

78.Jezus,deChristus,zounietalleenmethet
watervandeschuldafwassing,maarookmethet
vuurvandeHeiligeGeestdopen.Matth.3:11;
Mark.1:8;Luk.3:16;Joh.1:33;Hand.2:2-4,14-18.
79.DatvuurvandeHeiligeGeestbestaatuitde
zevengavenvandeHeiligeGeest.1Kor.12:1,4-
7,11.
1e.degavevanwijsheidenkennisvanGod,
1Kor.12:8.
2e.degavevangeloof,1Kor.12:9a,
3e.degavevangezondmaking,1Kor.12:9b.
4e.degavevankrachten(wonderendoen),1
Kor.12:10a;Hand.3:6,7;13:9-12.
5e.degavevanprofetie,1Kor.12:10b.
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17.Godschiepookdemensmetlichaam,zielen
onvergankelijkegeest.Gen.2:7,21,22;Pred.12:7;
Matth.10:28.

18.Demenswasinzijnoorspronkelijkestaatgoed,
oprecht,zonderzonde(daaromonsterfelijk)ennaar
Godsbeeldgeschapen.Gen.1:26,27.Gen.5:1,2;
Pred.7:29.
19.DiegelijkenisaanGodsbeeldwasnietin
stoffelijke,uitwendigevorm,maaringeestelijke
volmaaktheid,bestaandeinheiligheid;Ef.4:24,
kennisvanGod,Kol.3:10,machtoverdeoverige
schepselenopaarde,Gen.1:26,enonsterfelijkheid,
Gen.2:17.

DEVALVANDEMENS

20.Demensisechternietindiestaatvan
volmaaktheidgebleven,maarheeftvoorzichenzijn
afstammelingenGodsevenbeeldverloren.
Gen.3:17-19;Rom5:12.
21.Dievalvandemensgeschieddedoorzijn
ongehoorzaamheidaanGodsgebod.Gen.2:16,17;
3:1-12;Hos.6:7.

DEERFZONDE

22.AllemensenzijnnaendoordevalvanAdamen
Evazondaarsgeworden.Rom.3:10-23;5:12,18,19.
Aantekening:
Eennatuurlijkgevolgvandeval.Hoekondeneruit
deonreinenweerreinengeborenworden?Gods
beeldwasimmersindemensverlorengegaan.
23.DoordezondezijnwijonderworpenaanGods
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toorn, Rom.1 :18; en aan de dood. Rom.5:12; 6:23.
Aantekening:
Hoe konden uit de nu sterfelijk geworden mensen
weer onsterfelijke geboren worden?

DE ZONDE

24. AI wat onrecht is en tegen Gods geboden strijdt
is zonde. 1Joh.3:4,8.
25. Wij zondigen inwendig met onze gedachten,
Matth.15:19; uitwendig met woorden,
Matth.12:36,37; Jak.3:2,6-10; en werken. Joh.3:19;
Kol.1:21; 3:9.
26. Wij zondigen ook door het goede na te laten,
Jak.4:17; Rom.7:18, en door aan anderen een
slecht voorbeeld te geven, hen tot zonde te
verleiden, of hen niet tot het goede te vermanen. 1
Tim 5:22.
27. Zonde wordt op tweeërlei wijze begaan: uit
zwakheid of uit goddeloosheid. Uit zwakheid
zondigen de gelovigen: 1e. Uit onwetendheid,
Ps.19:13; 2e. Uit overijling, Gal.6:1.
28. Uit goddeloosheid zondigen de ongelovigen
met weten, willen en voornemen, Matth.26:14-16.
29. Niet alle zonden zijn even groot en zwaar,
Joh.19:11.
De zwaarste zijn:
1e. de ten hemel schreiende zonden, die tot God
om wraak roepen, zoals moord, Gen.4:10,
onthouding van het loon van de arbeiders, Jac. 5:4.
2e. de afval van het Christelijk geloof, wanneer die
met kennis geschiedt, Hebr.6:4-6. 3e. de zwaarste
zonde, die nooit vergeven wordt, is de boosaardige
lastering tegen de Heilige Geest. Matth.12:31,32;
Mark.3:28,29; Luk.12:10.
Aantekening:
Menig Christen heeft zich beangst gemaakt, dat hij
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70. Alle deze vruchten van geloof zijn niet onze
eigen goede werken, maar Christus werkt ze door
de Heilige Geest in ons. Gal.2:20; 5:5,6,16-18,22,25.

GENADEMIDDELEN

71. Tot een zodanig oprecht geloof dat vruchtbaar
is in goede werken kan de mens niet uit zichzelf
komen. Christus heeft daartoe aan Zijn Kerk als
genademiddelen geschonken:
1e. de prediking van het Woord van God.
Matth.28:19,20; Hand.17:11; Rom.10:14-17;
2.Tim.3:15-17.
2e. de bondzegelen of Sacramenten, namelijk de
Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
72. Het Woord van God is vervat in de Heilige
Schrift. Joh.5:39; 2 Tim.3:16. Deze bestaat in Oud
en Nieuw Testament of de Wet en het Evangelie.

SACRAMENTEN OF BONDZEGELEN

73. De Sacramenten of bondzegelen zijn zichtbare
aardse zaken en handelingen, waarin en waardoor
God ons onzichtbare hemelse goederen meedeelt.
De bondzegelen onder de Oudtestamentische
bedeling waren de besnijdenis (Gen.17:10-14;
Rom.4:11) en het eten van het Paaslam (Exod.12:3-
14; Hebr.11:28).
Onder de Nieuwtestamentische bedeling is de Hei-
lige Doop gekomen in de plaats van de besnijdenis,
Kol.2:11-14, en het Heilig Avondmaal in de plaats
van het Paaslam.
1 Kor.5:7; 1 Petr.1:18,19.
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Gen.1:1;Ps.33:6,9;Jes.40:26,28;Joh.l:3;Kol.1:16;
Hebr.1:10;11:3.
Ziehierbijdeaantekeningbijstelling1.

DEENGELENGODS

12.GodschiepookeenzeergrootaantalEngelen
(boden).
Luk.2:13;Matth.26:53;Kol.1:16;Hebr.1:6,7,14;
Openb.5:11.DieEngelenlovendeHeer,Ps.103:20;
Jes.6:3.
13.ZijzijnZijnboodschappersopaarde,Hebr.1:7;
Luk.2:10-14;Dan.8:16-19;zijvoerendesHerenwil
uit,dienenHemenbeschermendekinderenGods
opaarde.Gen.19:15;24:7,40;48:16;
Dan.3:24,25,28;6:23;Ps.91:11;34:8;Matth.18:10;
Hebr.1:14.Zijmogenechternietaangebeden
worden.Openb.19:10;22:8,9.

DEGEVALLENENGELEN

14.VandieEngelenzijnvelevanGodafgevallen.
Joh.8:44;Mark5:9;2Petr.2:4.
15.AIsonreinegeestentrachtenzijdemensentot
zondeteverleiden.
Luk.11:14;1Petr.5:8;Gen.2:16,17;3:4,5.

GODSVOORZIENIGHEID

16.GodsvoorzienigheidonderhoudtZijnSchep-
ping,Ps.119:90,enZijnschepselen.Ps.36:7,8;
Matth.5:45;Hand.17:27,28.

DESCHEPPINGVANDEMENS
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6e.degavevandeonderscheidingvandegeesten,
1Kor.12:10c;Hand.16:18.
7e.degavevanvreemdetalenenuitleggingvandie
talen,1Kor.12:10d.Hand.2:4.
80.DeDoop,zoalsdiedoorChristusingesteldwas
indeChristelijkeKerk,bestonddanookindeeer-
steeeuwenuitdewaterdoopendedaarmedeon-
afscheidelijkverbondendoopmetdeHeiligeGeest;
dezelaatstewerdgenoemd:verzegeling.
Hebr.6:2a(letophetmeervouddopen);
Hand.10:44-48;2Kor.1:21,22;Ef.1:13,14;4:30.
Aantekening:
WaaromwerdonzeHeer,deGodsmensJezus
Christus,zelfgedoopt?
1e.Nietomschuldafwassingofvergevingvan
zondenteverkrijgen.Hij,diezondererfschuld
geboren,inZijndertigjarigleventotaanZijndoop
ookevenvlekkeloosenzondertezondigenhad
geleefd,(Hebr.4:15),maarom,naarZijn
waarachtigemensheid,doordewaterdoopalsde
EerstelingintegaaninhetKoninkrijkderhemelen,
enalsdeeerstemenseenkindvanGodenGods
Zoonteworden(Matth.3:2,16,17;Mark.1:9,10;
Luk.3:21,22),evenalsHijlaterdoorZijnopstanding
enhemelvaartalsdeEerstelinguitdedoden
(1Kor.15:20,23)isingegaanindeHemel.Daarom
wildeHijgedooptworden,teneinde‘alle
gerechtigheidtevervullen’Matth.3:3-15.Maarook,
2e.omevenzonaarZijnwaarachtigemensheidde
HeiligeGeestteontvangen,d.i.verzegeldte
worden,enditnietdoormensen,maardoorZijn
Vader.Matth.3:16;Mark.1:10;Luk.3:22;Joh.1:32;
Hand.10:38;Joh.6:27,Luth.Vert.

DEAMBTENOFBEDIENINGEN

81.DeHeerhad,toenZijnKerkgeheelgeordend

24

4:23,24; 5:8; Hand.26:18.

GELOOF

65. Het geloof is de werking van de Heilige Geest in
ons hart, waardoor wij de zekerheid verkrijgen, dat
Christus door Zijn lijden en sterven ook voor ons
voldaan heeft, geheel en volkomen. Het geloof is
alzo het aannemen als een ontwijfelbare waarheid,
dat God, de Vader, om de kruisverdiensten van Zijn
Zoon Jezus, ons arme verloren zondaren weer tot
Zijn kinderen aanneemt en ons de zaligheid
schenkt uit genade. Hand.16:31; Joh.1:12,13; 3:16-
18,36; Joh.6:47; Rom.3:23,24,28; 1 Kor.12:3;
Gal.2:20.
66. Door dit geloof ontvangen wij uit genade de
vergeving van onze zonden, de wederaanneming
tot kinderen Gods en de eeuwige zaligheid.
Hebr.11:1,6; Rom.3:24; 4:3-8; 5:1,2; 8:1,9,11,13-17,
24,29-39; Gal.2:16.
67. Dit geloof moet altijd oprecht zijn, hoewel het
zwak kan zijn in de zwakgelovigen. Rom.14:1; 15:1;
1 Kor.11:19; Fil.1:10; 2:15.
68. De oprechtheid van het geloof wordt aan zijn
vruchten gekend. Matth.7:16-21; Jak.2:26.

HEILIGMAKING

69. De vruchten van een oprecht geloof zijn:
1e. liefde tot God en onze naaste. Rom.5:2,5; 2
Kor.5:14,15.
2e. alle goede werken. 2 Petr.1:3-9; Tit.2:11-14.
3e. de heiligmaking. Rom.6:22; 2 Kor.6:14-18; 7:1;
1 Thess.5:23; Hebr.12:14; 1 Petr.1:15,16.
4e. een Godzalig leven. 1Tim.4:7,8;
Rom.12:1,2,9-21.
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de zonde tegen de Heilige Geest zou kunnen
bedreven hebben. Tot zijn geruststelling zij gezegd,
dat hij niet in de mogelijkheid is geweest, dit te
doen, omdat die zonde in geen zestien eeuwen is
kunnen bedreven worden. Immers wij zien uit
Matth.12:24 en Mark.3:22,30, dat de zonde tegen
de Heilige Geest daarin bestaat, dat men ziet een
gezondmaking en uitwerping van duivelen, door de
kracht van de Heilige Geest gedaan, en die
toeschrijft aan de macht van de overste der
duivelen, die de mindere uitbant. Daarmee acht
men de Heilige Geest Beëlzebul te zijn. Deze macht
tot uitwerping van duivelen is één van de zeven
gaven van de Heilige Geest en wel van die der
krachten (zie daarover stelling 78). Nu zijn sedert de
vierde eeuw die gaven van de Heilige Geest niet
meer in de Christelijke kerk aanwezig, maar
daardoor is ook gedurende de zestien eeuwen,
sinds verlopen, niemand in staat geweest de zonde
tegen de Heilige Geest te begaan. Het bedroeven
van de Heilige Geest is geheel iets anders; dit
geschiedt menigvuldig door ongeloof en onheilige
wandel, maar wordt op boete en berouw vergeven.
Matth.12:31; Mark.3:28; Ef.4:30.

DE DOOD

30. De straf van de zonde is de dood, Gen.2:17;
Rom.6:23.
31. Er bestaan drie soorten van dood:
1e. de lichamelijke of tijdelijke, Gen.3:17-19.
2e. de geestelijke dood, Ef.4:18; Openb.3:1.
3e. de eeuwige dood, Matth.10:28; (in de plaats van
het eeuwige leven).

DEWET DES HEREN OF DE 10 GEBODEN
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32. Om onze zonden te Ieren kennen moeten wij
ons gedrag toetsen aan de Wet des Heren, de tien
geboden. Rom.3:20; Exod.20:1-17.
33. Die Wet des Heren heeft voor ons haar volle
kracht behouden en komt met de voorschriften van
het Christelijk geloof ten volle overeen.
Matth 5:17-19; Rom.3:31.
34. De gehele inhoud van deze geboden des Heren
bestaat daarin: God lief te hebben boven alles en
zijn medemens gelijk zichzelf. Matth.22:37-40;
Mark.12:29-31.

GODS VOORZORG

35. Ofschoon alle mensen zondaars zijn en
niemand de Wet des Heren volbrengt, zorgt God
echter nog voor de mensen, zowel voor de bozen,
als voor de goeden. Job 14:1-5; Ps.36:7,8;
Hand.17:26-28; Matth5:45.
36. Gods goedheid over de bozen dient om hen tot
bekering te brengen. Rom.2:4.
37. Die God vrezen kunnen op Zijn goedheid hopen.
Ps.145:18-20; Luk.12:6,7,22-31; 1Petr5:7.

DE VERLOSSING

38. AIs de Wet des Heren (zie stelling 32) ons onze
zonden heeft Ieren kennen, wijst zij ons naar de
Verlosser. Rom.3:20-24; Gal.3:21-26.
39. God, de Heer, wist wel, dat de mens zou vallen,
maar had ook het voornemen, hem weder de
gelegenheid te geven om zalig te worden.
2Timotheus 1:9,10; Titus 1:2.
40. Daartoe heeft God de belofte van een Verlosser
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DE ROEPING TOT DE ZALIGHEID

60. God roept alle mensen tot de Zaligheid door het
Woord van Zijn Zoon en door het getuigenis van de
Heilige Geest aan hun hart. Matth.11:28,59;
Mark.16:15,16; Joh.3:16; 6:38,40;
1 Tim.2:3,4; 1 Thess.2:12,13; 2 Thess.2:13,14;
2 Petr.3:9.
61. Door verharding van ons hart kunnen wij moed-
willig deze roepstem van God weerstreven.
Matth.23:37; Hand.7:51.
62. Wanneer wij door de Wet (zie stelling 32 en 38)
onze zonden en door de verlichting van de Heilige
Geest en de prediking van het Evangelie Gods
genade in Christus hebben Ieren kennen, moeten
wij tot boetvaardigheid, bekering en geloof komen.
Mark.1:15; 16:16; Rom.10:14,17; Ef.5:14.

BOETVAARDIGHEID

63. De boetvaardigheid bestaat niet alleen in de
kennis en de erkenning van onze zonden, maar ook
in het heilig voornemen de zonde te bestrijden.
Joh.5:14; Ef.4:17-22, 25-29; 5:3-7; Titus 2:11-14.

BEKERING

64. De bekering bestaat in het doen van die besliste
keuze tussen God en de zonde, waarbij ons ver-
stand, onze zin, onze wil en ons gedrag zodanig
veranderd worden, dat wij niet meer de wereld en
de zonde, maar alleen God willen dienen en in heili-
ge wandel met en voor Hem leven. Ef.1:16-19;
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zichverenigdemetdemenselijkegeestvanJezus,
enzowasHij,nietalleennaarhetvlees,maarook
naardegeestuitGodgesproten,deZoonvanGod
enzelfGodvaneeuwigheid,Godgeopenbaardin
hetvlees,1Tim.3:16,deGodsmensJezusChristus.
WoordGodswordtHijgenoemd,alsdietweede
openbaringsvormvanhetGoddelijkOpperwezen
(zieAantekeningstelling10),waarinhetzichnaar
buitendoetkennen;zichaandemensenopenbaart
entothenspreekt;deJehovavanhetOude
Testament;Joh.1:1-3;Ps.33:6,9.Plaatstenals
Ps.2:7;45:7enz.zijnprofetischoptevatten.
49.DieVerlossermoesteerstdiepvernederden
daarnaoneindigverhoogdworden.Ps.22;Jes.53;
Ef.1:20-22;Fil.2:5-11;Hebr.2:5-9.

ZIJNLIJDENENSTERVEN

50.Christus’lijdenenstervenisdeverzoeningvan
onzezonden.Matth.20:28;Joh.3:14-18;
Rom.5:6,18,19;1Kor.15:3;Gal.3:13;1Joh.2:2.
51.Christus’doodisdevergevingvanonze
Zonden.Joh.3:16,17;Rom.3:23-25;2Kor.5:19-21;
1Joh.l:7.

ZIJNNEDERDALINGINHETDODENRIJK

52.JezusisnaZijndoodneergedaaldinhet
dodenrijk(deHades)omaldaardedodenhet
Evangelieteverkondigen.
1Petr.3:19,20;4:6;Ef.4:9;Joh.5:25.
Aantekening:
Indeeerstevijfeeuwenvandekerkbestondhet
geloofaaneendodenrijk,waardezielenvande
gestorvenentotaandegroteoordeelsdagwachten
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44.DezeJezuswasnietalleeneenwaarachtig,
dochheiligmens,maarookwaarlijk,alsGods
Zoon,aandeVadergelijkenwaarachtigGod.
Matth.8:20;Joh.1:1-3,14,18;Hand.1:3;Rom5:15;
9:5;Fil.2:6,7,10,11;1Tim.2:5;Hebr.1:8-10;2:17;
4:15;5:7;7:26;1Joh.5:20;Ps.45:8.
45.Hijbestondechternietuittweepersonen,maar
inJezus,deChristus,deGodmens,warende
godheidendemensheidinéénpersoonverenigd.
Kol.2:9;1Joh.4:9,14;1Tim.3:16.
46.God,deZoon,kwamalsJezus,geborenuitde
maagdMariainhetvleesopaarde,omdermensen
schuldtebetalenenzondarenzaligtemaken.
Luk.1:35;1Tim.1:15;1Petr.3:18;Matth.18:11.
47.DieVerlossermoestwaarlijkmenszijn,omals
menstekunnenlijdenensterven.Kol.1:22;1
Petr.2:24;Hebr.5:7,8;Rom.5:15-19.
48.MaarHijmoestookwaarlijkGodzijn,omvoor
dezondenvanallemensen,dieooitgeleefd
hebbenennogzullenleven,tekunnenvoldoen.
Ps.49:8,9;Hebr.1:3.
Aantekening:
Jezuswas,alsuitdemaagdMarianaarhetvlees
geboren,geheelenvolkomenmensnaarlichaam,
zielengeest.DitwasZijnmensheidenhierinwas
HijdeZoondesmensenuitMaria,zijnmoedernaar
hetvlees.MaarnaardezeZijnmensheid,zonderde
wilvandeman,doordescheppendewilvanGod,
uitdemaagdgeblevenMariavoortgekomen,was
GodZijnVader,ookreedsnaarZijnmensheid,en
wasHij,ooknaarhetvleesreedsdeZoonvanGod,
daardoorechtergeheelvrijvandeerfschuldvan
Adam.InhetoverigewasHijalsmensinalles
geheelaanonsgelijk,uitgenomenindezonde.
Hebr.2:17,18;4:15.
GodisechtereenGeest.IndegeestvanJezusligt
alzoZijnGodheid,omdatGodsgeestelijkwezen
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hemel is het Godsrijk op aarde. Daarom spreekt
Jezus van het koninkrijk der hemelen. Ook de
Joden geloofden aan het dodenrijk (Scheol), dat zij
in het begin van onze jaartelling ‘Paradijs’
noemden.

ZIJN OPSTANDING EN
VERHEERLIJKING

53. Jezus is uit de dood opgestaan. Matth.28:5-7;
Rom.4:24,25; Hand.10:39-41; 1 Petr 1 :21; Ps.16:10.
54. Daarna is Hij naar de hemel opgevaren, tot God,
de Vader. Hand.l :9-11; Mark.16:19; 1 Petr.3:22;
Ps.68:19; 110:1.
55. God, de Vader, heeft aan Zijn, nu in de hemel
verheerlijkte Zoon, alles onderworpen. Matth.11:27;
28:18; 1 Kor.15:25,27,28; Ef.1:20-22; 1 Petr.3:22.
56. Onze verheerlijkte Verlosser blijft in de hemel
onze Middelaar en Voorspraak. Rom.8:34; 1
Tim.2:5; 1 Joh.2:1,2; Hebr.4:14-16; 7:25-27.

DE HEILIGE GEEST

57. Het heil, dat Jezus Christus voor zondaren
verworven heeft, maakt de Heilige Geest ons deel-
achtig.
Joh.14:26; 16:7-15.
58. De Heilige Geest is de derde openbaring van
het Goddelijk Opperwezen en alzo waarachtig God.
Matth.28:19; Hand.5:3,4;
1Kor.2:10-12; 3:16-17.
59. AIs God bezit Hij dezelfde eigenschappen met
de Vader en de Zoon. Hij is alwetend, almachtig,
alomtegenwoordig, enz..
1Kor.2:10,11; 12:11 (Zie verder stelling 8 en 9).
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en Zaligmaker reeds in het Paradijs gegeven.
Gen.3:15.
41. Gedurende de tijd van het Oude Testament
heeft God de belofte van een komende Verlosser
telkens vernieuwd en nader verklaard. Gen.22:18;
49:10; Deut.18:15,18,19; Ps.2:6-8,12; Jes.11:1,2;
Jer. 23:5,6; Dan.9:24-27; Micha 5:1; Haggai 2:7-10.
42. God zond die Verlosser op de bestemde tijd en
de plaats, Gal.4:4-6, eeuwen vooruit voorzegd.
Dan.9:24-27; Micha 5:1.
Aantekening:
De plaats waar de Zaligmaker of beloofde Messias
zou geboren worden, was door Micha (5:1)
voorzegd. Zeven eeuwen vóór Zijn geboorte. De tijd
wanneer, was door Daniël voorzegd (9:24-27), 580
jaren vóór het geschiedde. De 70 jaarweken, ieder
van 7 jaar, maken 490 jaren. ln het jaar 458 vóór
Jezus Christus gaf koning Arthasastha (Darius)
bevel aan Ezra met allen, die met hem mee wilden
gaan, naar Jeruzalem weer te keren en de Joodse
staat weer op te richten (Ezra 7:13 e.v.).
Van dit jaar gaat alzo Dan.9:25 uit. Tel hierbij de 30
jaren, voordat Jezus openlijk optrad (Luk.3:23) als
de Messias; dit maakt 488 jaren of de 7 en de 62,
dus 69 (jaar-)weken van Daniël. Hierbij nog de
laatste ene week of 7 jaren maakt 495 jaren. Wij
hebben hier echter 5 te veel. Maar van algemene
bekendheid is het, dat Jezus 4 jaren vroeger is
geboren, dan onze Christelijke tijdrekening
aanvangt. Volgens de Joodse, die in september het
nieuwe jaar reeds begint, wordt dit alzo in ‘t vijfde
of 5jaar, (Matth.12:40). Het bevel aan Ezra is alzo
gegeven niet 458, maar 453 jaren voor Christus’
geboorte. Hierbij de 30 jaren voor Zijn optreden en
de 7 jaren nog daarna, of 453 en 30 en 7, maakt 490
of 70 maal 7 jaren. Hiermede is deze profetie van de
tijd van het optreden van de Messias volkomen en
vervuld. In het midden van die laatste 7 jaren zou
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Hij,doorZichzelftenoffertegeven,hetOud
Testamentischezoenofferdoenophouden.
DaniëlwasdeoverstevandeWijzeninBabylon
(Dan.2:48).DewijzenkomendeuithetOosten,dus
uitBabylon,Matth.2:1,2,warenzekerbekendmet
dezeprofetievanDaniël.Daaruitkondenzijdetijd
vandegeboortevanChristusberekenen.Vande69
(jaar-)wekenof483jarenhaddenzij,volgens
Num.4:3,dertigjarenaftetrekken,danmoest453
jarennahetgegevenbeveltotterugkeernaar
JeruzalemdebeloofdeMessiasgeborenworden.
DieverwachtingvaneengroteKoningderJoden
wastrouwensinhetgehelebekendeOostenvan
diedagenvrijalgemeenverbreid.
MetdevroegereprofetievanMicha5:1inJuda,
warendezeBabylonischeWijzennietbekend.Van
daarhunvraaginJeruzalem:‘Waarisdekoningder
Jodengeboren?’Matth.2:2.DeJoodseSchriftge-
leerdenwarendaarbetermeebekend,vs5,6.
Dezebeideprofetieën,wieroudheidenechtheid
onaantastbaaris,zijnschitterendebewijzenvoor
dewaarheidvandegeopenbaardeChristelijke
Godsdienst.

JEZUSDEZALIGMAKER

43.Deenigegrondwaaropwijonzehoopder
zaligheidkunnenbouwen,deenigeweg,waarop
wijheteeuwigelevenkunnenvinden,isdeze
beloofdeZaligmaker,onzegezegendeVerlosseren
HeerJezusChristus.
Luk.9:56;Joh.3:15-18,36;Hand.2:21;4:12;
1Joh.4:9,10,14.

DEPERSOONVANJEZUS
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omhunoordeelteontvangen.Erbestaatzelfseen
nietalsechterkend‘EvangelievanNicodemus’,uit
deeersteofminstensuitdetweedeeeuw,waarvan
hettweedegedeeltebestaatuitdienederdalingvan
JezusindeHades.DeRoomsekerkheeftdit
leerstukdatookindeApostolischeGeloofsbelijde-
nisvoorkomt,misvormttothetVagevuur,waaruit
depriestersdegestorvenenkondenverlossen.De
Hervormers,voorwiedezeRoomseleereengruwel
was,hebbentenonrechtedeleervanhetdodenrijk
veronachtzaamd,endegestorvenenzichdadelijk
nadedoodindehemelofindehelgedacht.Maar
watwordterdanvandegroteOordeelsdag,
Matth.16:27;25:31-46enz.?
AandeapostelJohanneswordenaanheteindeder
eersteeeuwineengezichtuitdeHeiligeGeest
getoond,inhet5ezegel,dezielenvande
martelarennogrustendeonderhetaltaar,(dustoen
nognietindehemel)Openb.6:9-11.Zijontvangen
bevelnoglangerterusten,totdatenz.vers11.De
vervullingvanhet9eversindekerkgeschiedenis
valtinde13eeeuw.Alzowarenzijtoenooknogniet
indehemel,evenminalsnu.Zijrustendaartotde
wederkomstvanChristus,Hebr.11:39,40.
ZeerverkeerdisHadesvertaalddoorHel.Het
betekent:dodenrijk.Evenverkeerdisin1Petr.3:19
‘gevangenis’geschreven;hetwoordbetekent
‘wachtplaats’.Inhetdodenrijknuschijntde
wachtplaatshetverblijftezijnvanhen,aanwie
JezushetEvangeliegingverkondigen,1
Petr.3:19,20;4:6;hetParadijshetverblijfvande
geloviggestorvenen,Luk.23:43;2Kor.12:4,en
onderhetAltaarhetverblijfvandebloedgetuigen
vanJezus,Openb.6:9.HetParadijsistegelijkde
tweedehemel,2Kor.12:4.Dederdehemelisde
verblijfplaatsvandelaterezaligen,vers2,deeerste
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hemelishetGodsrijkopaarde.Daaromspreekt
Jezusvanhetkoninkrijkderhemelen.Ookde
Jodengeloofdenaanhetdodenrijk(Scheol),datzij
inhetbeginvanonzejaartelling‘Paradijs’
noemden.

ZIJNOPSTANDINGEN
VERHEERLIJKING

53.Jezusisuitdedoodopgestaan.Matth.28:5-7;
Rom.4:24,25;Hand.10:39-41;1Petr1:21;Ps.16:10.
54.DaarnaisHijnaardehemelopgevaren,totGod,
deVader.Hand.l:9-11;Mark.16:19;1Petr.3:22;
Ps.68:19;110:1.
55.God,deVader,heeftaanZijn,nuindehemel
verheerlijkteZoon,allesonderworpen.Matth.11:27;
28:18;1Kor.15:25,27,28;Ef.1:20-22;1Petr.3:22.
56.OnzeverheerlijkteVerlosserblijftindehemel
onzeMiddelaarenVoorspraak.Rom.8:34;1
Tim.2:5;1Joh.2:1,2;Hebr.4:14-16;7:25-27.

DEHEILIGEGEEST

57.Hetheil,datJezusChristusvoorzondaren
verworvenheeft,maaktdeHeiligeGeestonsdeel-
achtig.
Joh.14:26;16:7-15.
58.DeHeiligeGeestisdederdeopenbaringvan
hetGoddelijkOpperwezenenalzowaarachtigGod.
Matth.28:19;Hand.5:3,4;
1Kor.2:10-12;3:16-17.
59.AIsGodbezitHijdezelfdeeigenschappenmet
deVaderendeZoon.Hijisalwetend,almachtig,
alomtegenwoordig,enz..
1Kor.2:10,11;12:11(Zieverderstelling8en9).
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enZaligmakerreedsinhetParadijsgegeven.
Gen.3:15.
41.GedurendedetijdvanhetOudeTestament
heeftGoddebeloftevaneenkomendeVerlosser
telkensvernieuwdennaderverklaard.Gen.22:18;
49:10;Deut.18:15,18,19;Ps.2:6-8,12;Jes.11:1,2;
Jer.23:5,6;Dan.9:24-27;Micha5:1;Haggai2:7-10.
42.GodzonddieVerlosseropdebestemdetijden
deplaats,Gal.4:4-6,eeuwenvooruitvoorzegd.
Dan.9:24-27;Micha5:1.
Aantekening:
DeplaatswaardeZaligmakerofbeloofdeMessias
zougeborenworden,wasdoorMicha(5:1)
voorzegd.ZeveneeuwenvóórZijngeboorte.Detijd
wanneer,wasdoorDaniëlvoorzegd(9:24-27),580
jarenvóórhetgeschiedde.De70jaarweken,ieder
van7jaar,maken490jaren.lnhetjaar458vóór
JezusChristusgafkoningArthasastha(Darius)
bevelaanEzrametallen,diemethemmeewilden
gaan,naarJeruzalemweertekerenendeJoodse
staatweeropterichten(Ezra7:13e.v.).
VanditjaargaatalzoDan.9:25uit.Telhierbijde30
jaren,voordatJezusopenlijkoptrad(Luk.3:23)als
deMessias;ditmaakt488jarenofde7ende62,
dus69(jaar-)wekenvanDaniël.Hierbijnogde
laatsteeneweekof7jarenmaakt495jaren.Wij
hebbenhierechter5teveel.Maarvanalgemene
bekendheidishet,datJezus4jarenvroegeris
geboren,danonzeChristelijketijdrekening
aanvangt.VolgensdeJoodse,dieinseptemberhet
nieuwejaarreedsbegint,wordtditalzoin‘tvijfde
of5jaar,(Matth.12:40).HetbevelaanEzraisalzo
gegevenniet458,maar453jarenvoorChristus’
geboorte.Hierbijde30jarenvoorZijnoptredenen
de7jarennogdaarna,of453en30en7,maakt490
of70maal7jaren.Hiermedeisdezeprofetievande
tijdvanhetoptredenvandeMessiasvolkomenen
vervuld.Inhetmiddenvandielaatste7jarenzou
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Hij, door Zichzelf ten offer te geven, het Oud
Testamentische zoenoffer doen ophouden.
Daniël was de overste van de Wijzen in Babylon
(Dan.2:48). De wijzen komende uit het Oosten, dus
uit Babylon, Matth.2:1,2, waren zeker bekend met
deze profetie van Daniël. Daaruit konden zij de tijd
van de geboorte van Christus berekenen. Van de 69
(jaar-)weken of 483 jaren hadden zij, volgens
Num.4:3, dertig jaren af te trekken, dan moest 453
jaren na het gegeven bevel tot terugkeer naar
Jeruzalem de beloofde Messias geboren worden.
Die verwachting van een grote Koning der Joden
was trouwens in het gehele bekende Oosten van
die dagen vrij algemeen verbreid.
Met de vroegere profetie van Micha5:1 in Juda,
waren deze Babylonische Wijzen niet bekend. Van
daar hun vraag in Jeruzalem: ‘Waar is de koning der
Joden geboren?’ Matth.2:2. De Joodse Schriftge-
leerden waren daar beter mee bekend, vs 5,6.
Deze beide profetieën, wier oudheid en echtheid
onaantastbaar is, zijn schitterende bewijzen voor
de waarheid van de geopenbaarde Christelijke
Godsdienst.

JEZUS DE ZALIGMAKER

43. De enige grond waarop wij onze hoop der
zaligheid kunnen bouwen, de enige weg, waarop
wij het eeuwige leven kunnen vinden, is deze
beloofde Zaligmaker, onze gezegende Verlosser en
Heer Jezus Christus.
Luk.9:56; Joh.3:15-18,36; Hand.2:21; 4:12;
1 Joh.4:9,10,14.

DE PERSOON VAN JEZUS
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om hun oordeel te ontvangen. Er bestaat zelfs een
niet als echt erkend ‘Evangelie van Nicodemus’, uit
de eerste of minstens uit de tweede eeuw, waarvan
het tweede gedeelte bestaat uit die nederdaling van
Jezus in de Hades. De Roomse kerk heeft dit
leerstuk dat ook in de Apostolische Geloofsbelijde-
nis voorkomt, misvormt tot het Vagevuur, waaruit
de priesters de gestorvenen konden verlossen. De
Hervormers, voor wie deze Roomse leer een gruwel
was, hebben ten onrechte de leer van het dodenrijk
veronachtzaamd, en de gestorvenen zich dadelijk
na de dood in de hemel of in de hel gedacht. Maar
wat wordt er dan van de grote Oordeelsdag,
Matth.16:27; 25:31-46 enz.?
Aan de apostel Johannes worden aan het einde der
eerste eeuw in een gezicht uit de Heilige Geest
getoond, in het 5e zegel, de zielen van de
martelaren nog rustende onder het altaar, (dus toen
nog niet in de hemel) Openb.6:9-11. Zij ontvangen
bevel nog langer te rusten, totdat enz. vers 11. De
vervulling van het 9e vers in de kerkgeschiedenis
valt in de 13e eeuw. Alzo waren zij toen ook nog niet
in de hemel, evenmin als nu. Zij rusten daar tot de
wederkomst van Christus, Hebr.11:39,40.
Zeer verkeerd is Hades vertaald door Hel. Het
betekent: dodenrijk. Even verkeerd is in 1 Petr.3:19
‘gevangenis’ geschreven; het woord betekent
‘wachtplaats’. In het dodenrijk nu schijnt de
wachtplaats het verblijf te zijn van hen, aan wie
Jezus het Evangelie ging verkondigen, 1
Petr.3:19,20; 4:6; het Paradijs het verblijf van de
gelovig gestorvenen, Luk.23:43; 2 Kor.12:4, en
onder het Altaar het verblijf van de bloedgetuigen
van Jezus, Openb.6:9. Het Paradijs is tegelijk de
tweede hemel, 2 Kor.12:4. De derde hemel is de
verblijfplaats van de latere zaligen, vers 2, de eerste
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32.OmonzezondenteIerenkennenmoetenwij
onsgedragtoetsenaandeWetdesHeren,detien
geboden.Rom.3:20;Exod.20:1-17.
33.DieWetdesHerenheeftvooronshaarvolle
krachtbehoudenenkomtmetdevoorschriftenvan
hetChristelijkgelooftenvolleovereen.
Matth5:17-19;Rom.3:31.
34.DegeheleinhoudvandezegebodendesHeren
bestaatdaarin:Godlieftehebbenbovenallesen
zijnmedemensgelijkzichzelf.Matth.22:37-40;
Mark.12:29-31.

GODSVOORZORG

35.Ofschoonallemensenzondaarszijnen
niemanddeWetdesHerenvolbrengt,zorgtGod
echternogvoordemensen,zowelvoordebozen,
alsvoordegoeden.Job14:1-5;Ps.36:7,8;
Hand.17:26-28;Matth5:45.
36.Godsgoedheidoverdebozendientomhentot
bekeringtebrengen.Rom.2:4.
37.DieGodvrezenkunnenopZijngoedheidhopen.
Ps.145:18-20;Luk.12:6,7,22-31;1Petr5:7.

DEVERLOSSING

38.AIsdeWetdesHeren(ziestelling32)onsonze
zondenheeftIerenkennen,wijstzijonsnaarde
Verlosser.Rom.3:20-24;Gal.3:21-26.
39.God,deHeer,wistwel,datdemenszouvallen,
maarhadookhetvoornemen,hemwederde
gelegenheidtegevenomzaligteworden.
2Timotheus1:9,10;Titus1:2.
40.DaartoeheeftGoddebeloftevaneenVerlosser
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DEROEPINGTOTDEZALIGHEID

60.GodroeptallemensentotdeZaligheiddoorhet
WoordvanZijnZoonendoorhetgetuigenisvande
HeiligeGeestaanhunhart.Matth.11:28,59;
Mark.16:15,16;Joh.3:16;6:38,40;
1Tim.2:3,4;1Thess.2:12,13;2Thess.2:13,14;
2Petr.3:9.
61.Doorverhardingvanonshartkunnenwijmoed-
willigdezeroepstemvanGodweerstreven.
Matth.23:37;Hand.7:51.
62.WanneerwijdoordeWet(ziestelling32en38)
onzezondenendoordeverlichtingvandeHeilige
GeestendepredikingvanhetEvangelieGods
genadeinChristushebbenIerenkennen,moeten
wijtotboetvaardigheid,bekeringengeloofkomen.
Mark.1:15;16:16;Rom.10:14,17;Ef.5:14.

BOETVAARDIGHEID

63.Deboetvaardigheidbestaatnietalleeninde
kennisendeerkenningvanonzezonden,maarook
inhetheiligvoornemendezondetebestrijden.
Joh.5:14;Ef.4:17-22,25-29;5:3-7;Titus2:11-14.

BEKERING

64.Debekeringbestaatinhetdoenvandiebesliste
keuzetussenGodendezonde,waarbijonsver-
stand,onzezin,onzewilenonsgedragzodanig
veranderdworden,datwijnietmeerdewerelden
dezonde,maaralleenGodwillendieneneninheili-
gewandelmetenvoorHemleven.Ef.1:16-19;
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zich verenigde met de menselijke geest van Jezus,
en zo was Hij, niet alleen naar het vlees, maar ook
naar de geest uit God gesproten, de Zoon van God
en zelf God van eeuwigheid, God geopenbaard in
het vlees, 1 Tim.3:16, de Godsmens Jezus Christus.
Woord Gods wordt Hij genoemd, als die tweede
openbaringsvorm van het Goddelijk Opperwezen
(zie Aantekening stelling 10), waarin het zich naar
buiten doet kennen; zich aan de mensen openbaart
en tot hen spreekt; de Jehova van het Oude
Testament; Joh.1:1-3; Ps.33:6,9. Plaatsten als
Ps.2:7; 45:7 enz. zijn profetisch op te vatten.
49. Die Verlosser moest eerst diep vernederd en
daarna oneindig verhoogd worden. Ps.22; Jes.53;
Ef.1:20-22; Fil.2:5-11; Hebr.2:5-9.

ZIJN LIJDEN EN STERVEN

50. Christus’ lijden en sterven is de verzoening van
onze zonden. Matth.20:28; Joh.3:14-18;
Rom.5:6,18,19; 1 Kor.15:3; Gal.3:13; 1 Joh.2:2.
51. Christus’ dood is de vergeving van onze
Zonden. Joh.3:16,17; Rom.3:23-25; 2 Kor. 5:19-21;
1Joh.l:7.

ZIJN NEDERDALING IN HET DODENRIJK

52. Jezus is na Zijn dood neergedaald in het
dodenrijk (de Hades) om aldaar de doden het
Evangelie te verkondigen.
1Petr.3:19,20; 4:6; Ef.4:9; Joh.5:25.
Aantekening:
In de eerste vijf eeuwen van de kerk bestond het
geloof aan een dodenrijk, waar de zielen van de
gestorvenen tot aan de grote oordeelsdag wachten
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44. Deze Jezus was niet alleen een waarachtig,
doch heilig mens, maar ook waarlijk, als Gods
Zoon, aan de Vader gelijk en waarachtig God.
Matth.8:20; Joh.1:1-3,14,18; Hand.1:3; Rom 5:15;
9:5; Fil.2:6,7,10,11; 1 Tim.2:5; Hebr.1:8-10; 2:17;
4:15; 5:7; 7:26; 1 Joh.5:20; Ps.45:8.
45. Hij bestond echter niet uit twee personen, maar
in Jezus, de Christus, de Godmens, waren de
godheid en de mensheid in één persoon verenigd.
Kol.2:9; 1 Joh.4:9,14; 1 Tim.3:16.
46. God, de Zoon, kwam als Jezus, geboren uit de
maagd Maria in het vlees op aarde, om der mensen
schuld te betalen en zondaren zalig te maken.
Luk.1:35; 1 Tim .1 :15; 1 Petr.3:18; Matth.18:11.
47. Die Verlosser moest waarlijk mens zijn, om als
mens te kunnen lijden en sterven. Kol.1:22; 1
Petr.2:24; Hebr.5:7,8; Rom.5:15-19.
48. Maar Hij moest ook waarlijk God zijn, om voor
de zonden van alle mensen, die ooit geleefd
hebben en nog zullen leven, te kunnen voldoen.
Ps.49:8,9; Hebr. 1:3.
Aantekening:
Jezus was, als uit de maagd Maria naar het vlees
geboren, geheel en volkomen mens naar lichaam,
ziel en geest. Dit was Zijn mensheid en hierin was
Hij de Zoon des mensen uit Maria, zijn moeder naar
het vlees. Maar naar deze Zijn mensheid, zonder de
wil van de man, door de scheppende wil van God,
uit de maagd gebleven Maria voortgekomen, was
God Zijn Vader, ook reeds naar Zijn mensheid, en
was Hij, ook naar het vlees reeds de Zoon van God,
daardoor echter geheel vrij van de erfschuld van
Adam. In het overige was Hij als mens in alles
geheel aan ons gelijk, uitgenomen in de zonde.
Hebr.2:17,18; 4:15.
God is echter een Geest. In de geest van Jezus ligt
alzo Zijn Godheid, omdat Gods geestelijk wezen
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Hij de Zoon des mensen uit Maria, zijn moeder naar
het vlees. Maar naar deze Zijn mensheid, zonder de
wil van de man, door de scheppende wil van God,
uit de maagd gebleven Maria voortgekomen, was
God Zijn Vader, ook reeds naar Zijn mensheid, en
was Hij, ook naar het vlees reeds de Zoon van God,
daardoor echter geheel vrij van de erfschuld van
Adam. In het overige was Hij als mens in alles
geheel aan ons gelijk, uitgenomen in de zonde.
Hebr.2:17,18; 4:15.
God is echter een Geest. In de geest van Jezus ligt
alzo Zijn Godheid, omdat Gods geestelijk wezen
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hemelishetGodsrijkopaarde.Daaromspreekt
Jezusvanhetkoninkrijkderhemelen.Ookde
Jodengeloofdenaanhetdodenrijk(Scheol),datzij
inhetbeginvanonzejaartelling‘Paradijs’
noemden.

ZIJNOPSTANDINGEN
VERHEERLIJKING

53.Jezusisuitdedoodopgestaan.Matth.28:5-7;
Rom.4:24,25;Hand.10:39-41;1Petr1:21;Ps.16:10.
54.DaarnaisHijnaardehemelopgevaren,totGod,
deVader.Hand.l:9-11;Mark.16:19;1Petr.3:22;
Ps.68:19;110:1.
55.God,deVader,heeftaanZijn,nuindehemel
verheerlijkteZoon,allesonderworpen.Matth.11:27;
28:18;1Kor.15:25,27,28;Ef.1:20-22;1Petr.3:22.
56.OnzeverheerlijkteVerlosserblijftindehemel
onzeMiddelaarenVoorspraak.Rom.8:34;1
Tim.2:5;1Joh.2:1,2;Hebr.4:14-16;7:25-27.

DEHEILIGEGEEST

57.Hetheil,datJezusChristusvoorzondaren
verworvenheeft,maaktdeHeiligeGeestonsdeel-
achtig.
Joh.14:26;16:7-15.
58.DeHeiligeGeestisdederdeopenbaringvan
hetGoddelijkOpperwezenenalzowaarachtigGod.
Matth.28:19;Hand.5:3,4;
1Kor.2:10-12;3:16-17.
59.AIsGodbezitHijdezelfdeeigenschappenmet
deVaderendeZoon.Hijisalwetend,almachtig,
alomtegenwoordig,enz..
1Kor.2:10,11;12:11(Zieverderstelling8en9).
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enZaligmakerreedsinhetParadijsgegeven.
Gen.3:15.
41.GedurendedetijdvanhetOudeTestament
heeftGoddebeloftevaneenkomendeVerlosser
telkensvernieuwdennaderverklaard.Gen.22:18;
49:10;Deut.18:15,18,19;Ps.2:6-8,12;Jes.11:1,2;
Jer.23:5,6;Dan.9:24-27;Micha5:1;Haggai2:7-10.
42.GodzonddieVerlosseropdebestemdetijden
deplaats,Gal.4:4-6,eeuwenvooruitvoorzegd.
Dan.9:24-27;Micha5:1.
Aantekening:
DeplaatswaardeZaligmakerofbeloofdeMessias
zougeborenworden,wasdoorMicha(5:1)
voorzegd.ZeveneeuwenvóórZijngeboorte.Detijd
wanneer,wasdoorDaniëlvoorzegd(9:24-27),580
jarenvóórhetgeschiedde.De70jaarweken,ieder
van7jaar,maken490jaren.lnhetjaar458vóór
JezusChristusgafkoningArthasastha(Darius)
bevelaanEzrametallen,diemethemmeewilden
gaan,naarJeruzalemweertekerenendeJoodse
staatweeropterichten(Ezra7:13e.v.).
VanditjaargaatalzoDan.9:25uit.Telhierbijde30
jaren,voordatJezusopenlijkoptrad(Luk.3:23)als
deMessias;ditmaakt488jarenofde7ende62,
dus69(jaar-)wekenvanDaniël.Hierbijnogde
laatsteeneweekof7jarenmaakt495jaren.Wij
hebbenhierechter5teveel.Maarvanalgemene
bekendheidishet,datJezus4jarenvroegeris
geboren,danonzeChristelijketijdrekening
aanvangt.VolgensdeJoodse,dieinseptemberhet
nieuwejaarreedsbegint,wordtditalzoin‘tvijfde
of5jaar,(Matth.12:40).HetbevelaanEzraisalzo
gegevenniet458,maar453jarenvoorChristus’
geboorte.Hierbijde30jarenvoorZijnoptredenen
de7jarennogdaarna,of453en30en7,maakt490
of70maal7jaren.Hiermedeisdezeprofetievande
tijdvanhetoptredenvandeMessiasvolkomenen
vervuld.Inhetmiddenvandielaatste7jarenzou
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Hij, door Zichzelf ten offer te geven, het Oud
Testamentische zoenoffer doen ophouden.
Daniël was de overste van de Wijzen in Babylon
(Dan.2:48). De wijzen komende uit het Oosten, dus
uit Babylon, Matth.2:1,2, waren zeker bekend met
deze profetie van Daniël. Daaruit konden zij de tijd
van de geboorte van Christus berekenen. Van de 69
(jaar-)weken of 483 jaren hadden zij, volgens
Num.4:3, dertig jaren af te trekken, dan moest 453
jaren na het gegeven bevel tot terugkeer naar
Jeruzalem de beloofde Messias geboren worden.
Die verwachting van een grote Koning der Joden
was trouwens in het gehele bekende Oosten van
die dagen vrij algemeen verbreid.
Met de vroegere profetie van Micha5:1 in Juda,
waren deze Babylonische Wijzen niet bekend. Van
daar hun vraag in Jeruzalem: ‘Waar is de koning der
Joden geboren?’ Matth.2:2. De Joodse Schriftge-
leerden waren daar beter mee bekend, vs 5,6.
Deze beide profetieën, wier oudheid en echtheid
onaantastbaar is, zijn schitterende bewijzen voor
de waarheid van de geopenbaarde Christelijke
Godsdienst.

JEZUS DE ZALIGMAKER

43. De enige grond waarop wij onze hoop der
zaligheid kunnen bouwen, de enige weg, waarop
wij het eeuwige leven kunnen vinden, is deze
beloofde Zaligmaker, onze gezegende Verlosser en
Heer Jezus Christus.
Luk.9:56; Joh.3:15-18,36; Hand.2:21; 4:12;
1 Joh.4:9,10,14.

DE PERSOON VAN JEZUS
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om hun oordeel te ontvangen. Er bestaat zelfs een
niet als echt erkend ‘Evangelie van Nicodemus’, uit
de eerste of minstens uit de tweede eeuw, waarvan
het tweede gedeelte bestaat uit die nederdaling van
Jezus in de Hades. De Roomse kerk heeft dit
leerstuk dat ook in de Apostolische Geloofsbelijde-
nis voorkomt, misvormt tot het Vagevuur, waaruit
de priesters de gestorvenen konden verlossen. De
Hervormers, voor wie deze Roomse leer een gruwel
was, hebben ten onrechte de leer van het dodenrijk
veronachtzaamd, en de gestorvenen zich dadelijk
na de dood in de hemel of in de hel gedacht. Maar
wat wordt er dan van de grote Oordeelsdag,
Matth.16:27; 25:31-46 enz.?
Aan de apostel Johannes worden aan het einde der
eerste eeuw in een gezicht uit de Heilige Geest
getoond, in het 5e zegel, de zielen van de
martelaren nog rustende onder het altaar, (dus toen
nog niet in de hemel) Openb.6:9-11. Zij ontvangen
bevel nog langer te rusten, totdat enz. vers 11. De
vervulling van het 9e vers in de kerkgeschiedenis
valt in de 13e eeuw. Alzo waren zij toen ook nog niet
in de hemel, evenmin als nu. Zij rusten daar tot de
wederkomst van Christus, Hebr.11:39,40.
Zeer verkeerd is Hades vertaald door Hel. Het
betekent: dodenrijk. Even verkeerd is in 1 Petr.3:19
‘gevangenis’ geschreven; het woord betekent
‘wachtplaats’. In het dodenrijk nu schijnt de
wachtplaats het verblijf te zijn van hen, aan wie
Jezus het Evangelie ging verkondigen, 1
Petr.3:19,20; 4:6; het Paradijs het verblijf van de
gelovig gestorvenen, Luk.23:43; 2 Kor.12:4, en
onder het Altaar het verblijf van de bloedgetuigen
van Jezus, Openb.6:9. Het Paradijs is tegelijk de
tweede hemel, 2 Kor.12:4. De derde hemel is de
verblijfplaats van de latere zaligen, vers 2, de eerste
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hemel is het Godsrijk op aarde. Daarom spreekt
Jezus van het koninkrijk der hemelen. Ook de
Joden geloofden aan het dodenrijk (Scheol), dat zij
in het begin van onze jaartelling ‘Paradijs’
noemden.

ZIJN OPSTANDING EN
VERHEERLIJKING

53. Jezus is uit de dood opgestaan. Matth.28:5-7;
Rom.4:24,25; Hand.10:39-41; 1 Petr 1 :21; Ps.16:10.
54. Daarna is Hij naar de hemel opgevaren, tot God,
de Vader. Hand.l :9-11; Mark.16:19; 1 Petr.3:22;
Ps.68:19; 110:1.
55. God, de Vader, heeft aan Zijn, nu in de hemel
verheerlijkte Zoon, alles onderworpen. Matth.11:27;
28:18; 1 Kor.15:25,27,28; Ef.1:20-22; 1 Petr.3:22.
56. Onze verheerlijkte Verlosser blijft in de hemel
onze Middelaar en Voorspraak. Rom.8:34; 1
Tim.2:5; 1 Joh.2:1,2; Hebr.4:14-16; 7:25-27.

DE HEILIGE GEEST

57. Het heil, dat Jezus Christus voor zondaren
verworven heeft, maakt de Heilige Geest ons deel-
achtig.
Joh.14:26; 16:7-15.
58. De Heilige Geest is de derde openbaring van
het Goddelijk Opperwezen en alzo waarachtig God.
Matth.28:19; Hand.5:3,4;
1Kor.2:10-12; 3:16-17.
59. AIs God bezit Hij dezelfde eigenschappen met
de Vader en de Zoon. Hij is alwetend, almachtig,
alomtegenwoordig, enz..
1Kor.2:10,11; 12:11 (Zie verder stelling 8 en 9).
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en Zaligmaker reeds in het Paradijs gegeven.
Gen.3:15.
41. Gedurende de tijd van het Oude Testament
heeft God de belofte van een komende Verlosser
telkens vernieuwd en nader verklaard. Gen.22:18;
49:10; Deut.18:15,18,19; Ps.2:6-8,12; Jes.11:1,2;
Jer. 23:5,6; Dan.9:24-27; Micha 5:1; Haggai 2:7-10.
42. God zond die Verlosser op de bestemde tijd en
de plaats, Gal.4:4-6, eeuwen vooruit voorzegd.
Dan.9:24-27; Micha 5:1.
Aantekening:
De plaats waar de Zaligmaker of beloofde Messias
zou geboren worden, was door Micha (5:1)
voorzegd. Zeven eeuwen vóór Zijn geboorte. De tijd
wanneer, was door Daniël voorzegd (9:24-27), 580
jaren vóór het geschiedde. De 70 jaarweken, ieder
van 7 jaar, maken 490 jaren. ln het jaar 458 vóór
Jezus Christus gaf koning Arthasastha (Darius)
bevel aan Ezra met allen, die met hem mee wilden
gaan, naar Jeruzalem weer te keren en de Joodse
staat weer op te richten (Ezra 7:13 e.v.).
Van dit jaar gaat alzo Dan.9:25 uit. Tel hierbij de 30
jaren, voordat Jezus openlijk optrad (Luk.3:23) als
de Messias; dit maakt 488 jaren of de 7 en de 62,
dus 69 (jaar-)weken van Daniël. Hierbij nog de
laatste ene week of 7 jaren maakt 495 jaren. Wij
hebben hier echter 5 te veel. Maar van algemene
bekendheid is het, dat Jezus 4 jaren vroeger is
geboren, dan onze Christelijke tijdrekening
aanvangt. Volgens de Joodse, die in september het
nieuwe jaar reeds begint, wordt dit alzo in ‘t vijfde
of 5jaar, (Matth.12:40). Het bevel aan Ezra is alzo
gegeven niet 458, maar 453 jaren voor Christus’
geboorte. Hierbij de 30 jaren voor Zijn optreden en
de 7 jaren nog daarna, of 453 en 30 en 7, maakt 490
of 70 maal 7 jaren. Hiermede is deze profetie van de
tijd van het optreden van de Messias volkomen en
vervuld. In het midden van die laatste 7 jaren zou
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Hij,doorZichzelftenoffertegeven,hetOud
Testamentischezoenofferdoenophouden.
DaniëlwasdeoverstevandeWijzeninBabylon
(Dan.2:48).DewijzenkomendeuithetOosten,dus
uitBabylon,Matth.2:1,2,warenzekerbekendmet
dezeprofetievanDaniël.Daaruitkondenzijdetijd
vandegeboortevanChristusberekenen.Vande69
(jaar-)wekenof483jarenhaddenzij,volgens
Num.4:3,dertigjarenaftetrekken,danmoest453
jarennahetgegevenbeveltotterugkeernaar
JeruzalemdebeloofdeMessiasgeborenworden.
DieverwachtingvaneengroteKoningderJoden
wastrouwensinhetgehelebekendeOostenvan
diedagenvrijalgemeenverbreid.
MetdevroegereprofetievanMicha5:1inJuda,
warendezeBabylonischeWijzennietbekend.Van
daarhunvraaginJeruzalem:‘Waarisdekoningder
Jodengeboren?’Matth.2:2.DeJoodseSchriftge-
leerdenwarendaarbetermeebekend,vs5,6.
Dezebeideprofetieën,wieroudheidenechtheid
onaantastbaaris,zijnschitterendebewijzenvoor
dewaarheidvandegeopenbaardeChristelijke
Godsdienst.

JEZUSDEZALIGMAKER

43.Deenigegrondwaaropwijonzehoopder
zaligheidkunnenbouwen,deenigeweg,waarop
wijheteeuwigelevenkunnenvinden,isdeze
beloofdeZaligmaker,onzegezegendeVerlosseren
HeerJezusChristus.
Luk.9:56;Joh.3:15-18,36;Hand.2:21;4:12;
1Joh.4:9,10,14.

DEPERSOONVANJEZUS
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omhunoordeelteontvangen.Erbestaatzelfseen
nietalsechterkend‘EvangelievanNicodemus’,uit
deeersteofminstensuitdetweedeeeuw,waarvan
hettweedegedeeltebestaatuitdienederdalingvan
JezusindeHades.DeRoomsekerkheeftdit
leerstukdatookindeApostolischeGeloofsbelijde-
nisvoorkomt,misvormttothetVagevuur,waaruit
depriestersdegestorvenenkondenverlossen.De
Hervormers,voorwiedezeRoomseleereengruwel
was,hebbentenonrechtedeleervanhetdodenrijk
veronachtzaamd,endegestorvenenzichdadelijk
nadedoodindehemelofindehelgedacht.Maar
watwordterdanvandegroteOordeelsdag,
Matth.16:27;25:31-46enz.?
AandeapostelJohanneswordenaanheteindeder
eersteeeuwineengezichtuitdeHeiligeGeest
getoond,inhet5ezegel,dezielenvande
martelarennogrustendeonderhetaltaar,(dustoen
nognietindehemel)Openb.6:9-11.Zijontvangen
bevelnoglangerterusten,totdatenz.vers11.De
vervullingvanhet9eversindekerkgeschiedenis
valtinde13eeeuw.Alzowarenzijtoenooknogniet
indehemel,evenminalsnu.Zijrustendaartotde
wederkomstvanChristus,Hebr.11:39,40.
ZeerverkeerdisHadesvertaalddoorHel.Het
betekent:dodenrijk.Evenverkeerdisin1Petr.3:19
‘gevangenis’geschreven;hetwoordbetekent
‘wachtplaats’.Inhetdodenrijknuschijntde
wachtplaatshetverblijftezijnvanhen,aanwie
JezushetEvangeliegingverkondigen,1
Petr.3:19,20;4:6;hetParadijshetverblijfvande
geloviggestorvenen,Luk.23:43;2Kor.12:4,en
onderhetAltaarhetverblijfvandebloedgetuigen
vanJezus,Openb.6:9.HetParadijsistegelijkde
tweedehemel,2Kor.12:4.Dederdehemelisde
verblijfplaatsvandelaterezaligen,vers2,deeerste
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32. Om onze zonden te Ieren kennen moeten wij
ons gedrag toetsen aan de Wet des Heren, de tien
geboden. Rom.3:20; Exod.20:1-17.
33. Die Wet des Heren heeft voor ons haar volle
kracht behouden en komt met de voorschriften van
het Christelijk geloof ten volle overeen.
Matth 5:17-19; Rom.3:31.
34. De gehele inhoud van deze geboden des Heren
bestaat daarin: God lief te hebben boven alles en
zijn medemens gelijk zichzelf. Matth.22:37-40;
Mark.12:29-31.

GODS VOORZORG

35. Ofschoon alle mensen zondaars zijn en
niemand de Wet des Heren volbrengt, zorgt God
echter nog voor de mensen, zowel voor de bozen,
als voor de goeden. Job 14:1-5; Ps.36:7,8;
Hand.17:26-28; Matth5:45.
36. Gods goedheid over de bozen dient om hen tot
bekering te brengen. Rom.2:4.
37. Die God vrezen kunnen op Zijn goedheid hopen.
Ps.145:18-20; Luk.12:6,7,22-31; 1Petr5:7.

DE VERLOSSING

38. AIs de Wet des Heren (zie stelling 32) ons onze
zonden heeft Ieren kennen, wijst zij ons naar de
Verlosser. Rom.3:20-24; Gal.3:21-26.
39. God, de Heer, wist wel, dat de mens zou vallen,
maar had ook het voornemen, hem weder de
gelegenheid te geven om zalig te worden.
2Timotheus 1:9,10; Titus 1:2.
40. Daartoe heeft God de belofte van een Verlosser

13

DE ROEPING TOT DE ZALIGHEID

60. God roept alle mensen tot de Zaligheid door het
Woord van Zijn Zoon en door het getuigenis van de
Heilige Geest aan hun hart. Matth.11:28,59;
Mark.16:15,16; Joh.3:16; 6:38,40;
1 Tim.2:3,4; 1 Thess.2:12,13; 2 Thess.2:13,14;
2 Petr.3:9.
61. Door verharding van ons hart kunnen wij moed-
willig deze roepstem van God weerstreven.
Matth.23:37; Hand.7:51.
62. Wanneer wij door de Wet (zie stelling 32 en 38)
onze zonden en door de verlichting van de Heilige
Geest en de prediking van het Evangelie Gods
genade in Christus hebben Ieren kennen, moeten
wij tot boetvaardigheid, bekering en geloof komen.
Mark.1:15; 16:16; Rom.10:14,17; Ef.5:14.

BOETVAARDIGHEID

63. De boetvaardigheid bestaat niet alleen in de
kennis en de erkenning van onze zonden, maar ook
in het heilig voornemen de zonde te bestrijden.
Joh.5:14; Ef.4:17-22, 25-29; 5:3-7; Titus 2:11-14.

BEKERING

64. De bekering bestaat in het doen van die besliste
keuze tussen God en de zonde, waarbij ons ver-
stand, onze zin, onze wil en ons gedrag zodanig
veranderd worden, dat wij niet meer de wereld en
de zonde, maar alleen God willen dienen en in heili-
ge wandel met en voor Hem leven. Ef.1:16-19;
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zichverenigdemetdemenselijkegeestvanJezus,
enzowasHij,nietalleennaarhetvlees,maarook
naardegeestuitGodgesproten,deZoonvanGod
enzelfGodvaneeuwigheid,Godgeopenbaardin
hetvlees,1Tim.3:16,deGodsmensJezusChristus.
WoordGodswordtHijgenoemd,alsdietweede
openbaringsvormvanhetGoddelijkOpperwezen
(zieAantekeningstelling10),waarinhetzichnaar
buitendoetkennen;zichaandemensenopenbaart
entothenspreekt;deJehovavanhetOude
Testament;Joh.1:1-3;Ps.33:6,9.Plaatstenals
Ps.2:7;45:7enz.zijnprofetischoptevatten.
49.DieVerlossermoesteerstdiepvernederden
daarnaoneindigverhoogdworden.Ps.22;Jes.53;
Ef.1:20-22;Fil.2:5-11;Hebr.2:5-9.

ZIJNLIJDENENSTERVEN

50.Christus’lijdenenstervenisdeverzoeningvan
onzezonden.Matth.20:28;Joh.3:14-18;
Rom.5:6,18,19;1Kor.15:3;Gal.3:13;1Joh.2:2.
51.Christus’doodisdevergevingvanonze
Zonden.Joh.3:16,17;Rom.3:23-25;2Kor.5:19-21;
1Joh.l:7.

ZIJNNEDERDALINGINHETDODENRIJK

52.JezusisnaZijndoodneergedaaldinhet
dodenrijk(deHades)omaldaardedodenhet
Evangelieteverkondigen.
1Petr.3:19,20;4:6;Ef.4:9;Joh.5:25.
Aantekening:
Indeeerstevijfeeuwenvandekerkbestondhet
geloofaaneendodenrijk,waardezielenvande
gestorvenentotaandegroteoordeelsdagwachten
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44.DezeJezuswasnietalleeneenwaarachtig,
dochheiligmens,maarookwaarlijk,alsGods
Zoon,aandeVadergelijkenwaarachtigGod.
Matth.8:20;Joh.1:1-3,14,18;Hand.1:3;Rom5:15;
9:5;Fil.2:6,7,10,11;1Tim.2:5;Hebr.1:8-10;2:17;
4:15;5:7;7:26;1Joh.5:20;Ps.45:8.
45.Hijbestondechternietuittweepersonen,maar
inJezus,deChristus,deGodmens,warende
godheidendemensheidinéénpersoonverenigd.
Kol.2:9;1Joh.4:9,14;1Tim.3:16.
46.God,deZoon,kwamalsJezus,geborenuitde
maagdMariainhetvleesopaarde,omdermensen
schuldtebetalenenzondarenzaligtemaken.
Luk.1:35;1Tim.1:15;1Petr.3:18;Matth.18:11.
47.DieVerlossermoestwaarlijkmenszijn,omals
menstekunnenlijdenensterven.Kol.1:22;1
Petr.2:24;Hebr.5:7,8;Rom.5:15-19.
48.MaarHijmoestookwaarlijkGodzijn,omvoor
dezondenvanallemensen,dieooitgeleefd
hebbenennogzullenleven,tekunnenvoldoen.
Ps.49:8,9;Hebr.1:3.
Aantekening:
Jezuswas,alsuitdemaagdMarianaarhetvlees
geboren,geheelenvolkomenmensnaarlichaam,
zielengeest.DitwasZijnmensheidenhierinwas
HijdeZoondesmensenuitMaria,zijnmoedernaar
hetvlees.MaarnaardezeZijnmensheid,zonderde
wilvandeman,doordescheppendewilvanGod,
uitdemaagdgeblevenMariavoortgekomen,was
GodZijnVader,ookreedsnaarZijnmensheid,en
wasHij,ooknaarhetvleesreedsdeZoonvanGod,
daardoorechtergeheelvrijvandeerfschuldvan
Adam.InhetoverigewasHijalsmensinalles
geheelaanonsgelijk,uitgenomenindezonde.
Hebr.2:17,18;4:15.
GodisechtereenGeest.IndegeestvanJezusligt
alzoZijnGodheid,omdatGodsgeestelijkwezen
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Gen.1:1;Ps.33:6,9;Jes.40:26,28;Joh.l:3;Kol.1:16;
Hebr.1:10;11:3.
Ziehierbijdeaantekeningbijstelling1.

DEENGELENGODS

12.GodschiepookeenzeergrootaantalEngelen
(boden).
Luk.2:13;Matth.26:53;Kol.1:16;Hebr.1:6,7,14;
Openb.5:11.DieEngelenlovendeHeer,Ps.103:20;
Jes.6:3.
13.ZijzijnZijnboodschappersopaarde,Hebr.1:7;
Luk.2:10-14;Dan.8:16-19;zijvoerendesHerenwil
uit,dienenHemenbeschermendekinderenGods
opaarde.Gen.19:15;24:7,40;48:16;
Dan.3:24,25,28;6:23;Ps.91:11;34:8;Matth.18:10;
Hebr.1:14.Zijmogenechternietaangebeden
worden.Openb.19:10;22:8,9.

DEGEVALLENENGELEN

14.VandieEngelenzijnvelevanGodafgevallen.
Joh.8:44;Mark5:9;2Petr.2:4.
15.AIsonreinegeestentrachtenzijdemensentot
zondeteverleiden.
Luk.11:14;1Petr.5:8;Gen.2:16,17;3:4,5.

GODSVOORZIENIGHEID

16.GodsvoorzienigheidonderhoudtZijnSchep-
ping,Ps.119:90,enZijnschepselen.Ps.36:7,8;
Matth.5:45;Hand.17:27,28.

DESCHEPPINGVANDEMENS
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6e.degavevandeonderscheidingvandegeesten,
1Kor.12:10c;Hand.16:18.
7e.degavevanvreemdetalenenuitleggingvandie
talen,1Kor.12:10d.Hand.2:4.
80.DeDoop,zoalsdiedoorChristusingesteldwas
indeChristelijkeKerk,bestonddanookindeeer-
steeeuwenuitdewaterdoopendedaarmedeon-
afscheidelijkverbondendoopmetdeHeiligeGeest;
dezelaatstewerdgenoemd:verzegeling.
Hebr.6:2a(letophetmeervouddopen);
Hand.10:44-48;2Kor.1:21,22;Ef.1:13,14;4:30.
Aantekening:
WaaromwerdonzeHeer,deGodsmensJezus
Christus,zelfgedoopt?
1e.Nietomschuldafwassingofvergevingvan
zondenteverkrijgen.Hij,diezondererfschuld
geboren,inZijndertigjarigleventotaanZijndoop
ookevenvlekkeloosenzondertezondigenhad
geleefd,(Hebr.4:15),maarom,naarZijn
waarachtigemensheid,doordewaterdoopalsde
EerstelingintegaaninhetKoninkrijkderhemelen,
enalsdeeerstemenseenkindvanGodenGods
Zoonteworden(Matth.3:2,16,17;Mark.1:9,10;
Luk.3:21,22),evenalsHijlaterdoorZijnopstanding
enhemelvaartalsdeEerstelinguitdedoden
(1Kor.15:20,23)isingegaanindeHemel.Daarom
wildeHijgedooptworden,teneinde‘alle
gerechtigheidtevervullen’Matth.3:3-15.Maarook,
2e.omevenzonaarZijnwaarachtigemensheidde
HeiligeGeestteontvangen,d.i.verzegeldte
worden,enditnietdoormensen,maardoorZijn
Vader.Matth.3:16;Mark.1:10;Luk.3:22;Joh.1:32;
Hand.10:38;Joh.6:27,Luth.Vert.

DEAMBTENOFBEDIENINGEN

81.DeHeerhad,toenZijnKerkgeheelgeordend
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4:23,24; 5:8; Hand.26:18.

GELOOF

65. Het geloof is de werking van de Heilige Geest in
ons hart, waardoor wij de zekerheid verkrijgen, dat
Christus door Zijn lijden en sterven ook voor ons
voldaan heeft, geheel en volkomen. Het geloof is
alzo het aannemen als een ontwijfelbare waarheid,
dat God, de Vader, om de kruisverdiensten van Zijn
Zoon Jezus, ons arme verloren zondaren weer tot
Zijn kinderen aanneemt en ons de zaligheid
schenkt uit genade. Hand.16:31; Joh.1:12,13; 3:16-
18,36; Joh.6:47; Rom.3:23,24,28; 1 Kor.12:3;
Gal.2:20.
66. Door dit geloof ontvangen wij uit genade de
vergeving van onze zonden, de wederaanneming
tot kinderen Gods en de eeuwige zaligheid.
Hebr.11:1,6; Rom.3:24; 4:3-8; 5:1,2; 8:1,9,11,13-17,
24,29-39; Gal.2:16.
67. Dit geloof moet altijd oprecht zijn, hoewel het
zwak kan zijn in de zwakgelovigen. Rom.14:1; 15:1;
1 Kor.11:19; Fil.1:10; 2:15.
68. De oprechtheid van het geloof wordt aan zijn
vruchten gekend. Matth.7:16-21; Jak.2:26.

HEILIGMAKING

69. De vruchten van een oprecht geloof zijn:
1e. liefde tot God en onze naaste. Rom.5:2,5; 2
Kor.5:14,15.
2e. alle goede werken. 2 Petr.1:3-9; Tit.2:11-14.
3e. de heiligmaking. Rom.6:22; 2 Kor.6:14-18; 7:1;
1 Thess.5:23; Hebr.12:14; 1 Petr.1:15,16.
4e. een Godzalig leven. 1Tim.4:7,8;
Rom.12:1,2,9-21.
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de zonde tegen de Heilige Geest zou kunnen
bedreven hebben. Tot zijn geruststelling zij gezegd,
dat hij niet in de mogelijkheid is geweest, dit te
doen, omdat die zonde in geen zestien eeuwen is
kunnen bedreven worden. Immers wij zien uit
Matth.12:24 en Mark.3:22,30, dat de zonde tegen
de Heilige Geest daarin bestaat, dat men ziet een
gezondmaking en uitwerping van duivelen, door de
kracht van de Heilige Geest gedaan, en die
toeschrijft aan de macht van de overste der
duivelen, die de mindere uitbant. Daarmee acht
men de Heilige Geest Beëlzebul te zijn. Deze macht
tot uitwerping van duivelen is één van de zeven
gaven van de Heilige Geest en wel van die der
krachten (zie daarover stelling 78). Nu zijn sedert de
vierde eeuw die gaven van de Heilige Geest niet
meer in de Christelijke kerk aanwezig, maar
daardoor is ook gedurende de zestien eeuwen,
sinds verlopen, niemand in staat geweest de zonde
tegen de Heilige Geest te begaan. Het bedroeven
van de Heilige Geest is geheel iets anders; dit
geschiedt menigvuldig door ongeloof en onheilige
wandel, maar wordt op boete en berouw vergeven.
Matth.12:31; Mark.3:28; Ef.4:30.

DE DOOD

30. De straf van de zonde is de dood, Gen.2:17;
Rom.6:23.
31. Er bestaan drie soorten van dood:
1e. de lichamelijke of tijdelijke, Gen.3:17-19.
2e. de geestelijke dood, Ef.4:18; Openb.3:1.
3e. de eeuwige dood, Matth.10:28; (in de plaats van
het eeuwige leven).

DEWET DES HEREN OF DE 10 GEBODEN
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DEDOOPMETWATER

74.DoordeHeiligeDoopwordtdeerfschuld,die
onsvanAdamaankleeft,afgewassenenwordenwij
inhetgenaderijkvanGodovergebracht.
Gal.3:26,27;Titus3:5;1Kor.6:11.
75.DoordeHeiligeDoopwordtdekrachtvan
Christus’doodenopstandingonstendeel.
Rom.6:3,4:Kol.2:12enwel:
1e.doordevergevingvanonzezonden.Hand.2:38;
Ef.5:26,27.
2e.doordeverzekeringdatGodonzezaligheidwil.
Mark.16:16;Tit.3:5-7;1Petr.3:21.
76.DeDoop,doorChristusingesteld,magniet
alleenaanvolwassenen,maarookaankinderen
toegediendworden.Mark.10:13-16;Hand.2:38,39.
77.JohannesdeDoperdooptealleenmetwaterde
doopderboetetotvergevingvandezonde.
Matth.3:6;Luk.3:3.

DEDOOPMETDEHEILIGEGEEST

78.Jezus,deChristus,zounietalleenmethet
watervandeschuldafwassing,maarookmethet
vuurvandeHeiligeGeestdopen.Matth.3:11;
Mark.1:8;Luk.3:16;Joh.1:33;Hand.2:2-4,14-18.
79.DatvuurvandeHeiligeGeestbestaatuitde
zevengavenvandeHeiligeGeest.1Kor.12:1,4-
7,11.
1e.degavevanwijsheidenkennisvanGod,
1Kor.12:8.
2e.degavevangeloof,1Kor.12:9a,
3e.degavevangezondmaking,1Kor.12:9b.
4e.degavevankrachten(wonderendoen),1
Kor.12:10a;Hand.3:6,7;13:9-12.
5e.degavevanprofetie,1Kor.12:10b.
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17.Godschiepookdemensmetlichaam,zielen
onvergankelijkegeest.Gen.2:7,21,22;Pred.12:7;
Matth.10:28.

18.Demenswasinzijnoorspronkelijkestaatgoed,
oprecht,zonderzonde(daaromonsterfelijk)ennaar
Godsbeeldgeschapen.Gen.1:26,27.Gen.5:1,2;
Pred.7:29.
19.DiegelijkenisaanGodsbeeldwasnietin
stoffelijke,uitwendigevorm,maaringeestelijke
volmaaktheid,bestaandeinheiligheid;Ef.4:24,
kennisvanGod,Kol.3:10,machtoverdeoverige
schepselenopaarde,Gen.1:26,enonsterfelijkheid,
Gen.2:17.

DEVALVANDEMENS

20.Demensisechternietindiestaatvan
volmaaktheidgebleven,maarheeftvoorzichenzijn
afstammelingenGodsevenbeeldverloren.
Gen.3:17-19;Rom5:12.
21.Dievalvandemensgeschieddedoorzijn
ongehoorzaamheidaanGodsgebod.Gen.2:16,17;
3:1-12;Hos.6:7.

DEERFZONDE

22.AllemensenzijnnaendoordevalvanAdamen
Evazondaarsgeworden.Rom.3:10-23;5:12,18,19.
Aantekening:
Eennatuurlijkgevolgvandeval.Hoekondeneruit
deonreinenweerreinengeborenworden?Gods
beeldwasimmersindemensverlorengegaan.
23.DoordezondezijnwijonderworpenaanGods
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toorn, Rom.1 :18; en aan de dood. Rom.5:12; 6:23.
Aantekening:
Hoe konden uit de nu sterfelijk geworden mensen
weer onsterfelijke geboren worden?

DE ZONDE

24. AI wat onrecht is en tegen Gods geboden strijdt
is zonde. 1Joh.3:4,8.
25. Wij zondigen inwendig met onze gedachten,
Matth.15:19; uitwendig met woorden,
Matth.12:36,37; Jak.3:2,6-10; en werken. Joh.3:19;
Kol.1:21; 3:9.
26. Wij zondigen ook door het goede na te laten,
Jak.4:17; Rom.7:18, en door aan anderen een
slecht voorbeeld te geven, hen tot zonde te
verleiden, of hen niet tot het goede te vermanen. 1
Tim 5:22.
27. Zonde wordt op tweeërlei wijze begaan: uit
zwakheid of uit goddeloosheid. Uit zwakheid
zondigen de gelovigen: 1e. Uit onwetendheid,
Ps.19:13; 2e. Uit overijling, Gal.6:1.
28. Uit goddeloosheid zondigen de ongelovigen
met weten, willen en voornemen, Matth.26:14-16.
29. Niet alle zonden zijn even groot en zwaar,
Joh.19:11.
De zwaarste zijn:
1e. de ten hemel schreiende zonden, die tot God
om wraak roepen, zoals moord, Gen.4:10,
onthouding van het loon van de arbeiders, Jac. 5:4.
2e. de afval van het Christelijk geloof, wanneer die
met kennis geschiedt, Hebr.6:4-6. 3e. de zwaarste
zonde, die nooit vergeven wordt, is de boosaardige
lastering tegen de Heilige Geest. Matth.12:31,32;
Mark.3:28,29; Luk.12:10.
Aantekening:
Menig Christen heeft zich beangst gemaakt, dat hij
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70. Alle deze vruchten van geloof zijn niet onze
eigen goede werken, maar Christus werkt ze door
de Heilige Geest in ons. Gal.2:20; 5:5,6,16-18,22,25.

GENADEMIDDELEN

71. Tot een zodanig oprecht geloof dat vruchtbaar
is in goede werken kan de mens niet uit zichzelf
komen. Christus heeft daartoe aan Zijn Kerk als
genademiddelen geschonken:
1e. de prediking van het Woord van God.
Matth.28:19,20; Hand.17:11; Rom.10:14-17;
2.Tim.3:15-17.
2e. de bondzegelen of Sacramenten, namelijk de
Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
72. Het Woord van God is vervat in de Heilige
Schrift. Joh.5:39; 2 Tim.3:16. Deze bestaat in Oud
en Nieuw Testament of de Wet en het Evangelie.

SACRAMENTEN OF BONDZEGELEN

73. De Sacramenten of bondzegelen zijn zichtbare
aardse zaken en handelingen, waarin en waardoor
God ons onzichtbare hemelse goederen meedeelt.
De bondzegelen onder de Oudtestamentische
bedeling waren de besnijdenis (Gen.17:10-14;
Rom.4:11) en het eten van het Paaslam (Exod.12:3-
14; Hebr.11:28).
Onder de Nieuwtestamentische bedeling is de Hei-
lige Doop gekomen in de plaats van de besnijdenis,
Kol.2:11-14, en het Heilig Avondmaal in de plaats
van het Paaslam.
1 Kor.5:7; 1 Petr.1:18,19.
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DE DOOP MET WATER

74. Door de Heilige Doop wordt de erfschuld, die
ons van Adam aankleeft, afgewassen en worden wij
in het genaderijk van God overgebracht.
Gal.3:26,27; Titus 3:5; 1 Kor.6:11.
75. Door de Heilige Doop wordt de kracht van
Christus’ dood en opstanding ons ten deel.
Rom.6:3,4: Kol.2:12 en wel:
1e. door de vergeving van onze zonden. Hand.2:38;
Ef.5:26,27.
2e. door de verzekering dat God onze zaligheid wil.
Mark.16:16; Tit.3:5-7; 1 Petr.3:21.
76. De Doop, door Christus ingesteld, mag niet
alleen aan volwassenen, maar ook aan kinderen
toegediend worden. Mark.10:13-16; Hand.2:38,39.
77. Johannes de Doper doopte alleen met water de
doop der boete tot vergeving van de zonde.
Matth.3:6; Luk.3:3.

DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

78. Jezus, de Christus, zou niet alleen met het
water van de schuldafwassing, maar ook met het
vuur van de Heilige Geest dopen. Matth.3:11;
Mark.1:8; Luk.3:16; Joh.1 :33; Hand.2:2-4,14-18.
79. Dat vuur van de Heilige Geest bestaat uit de
zeven gaven van de Heilige Geest. 1 Kor.12:1,4-
7,11.
1e. de gave van wijsheid en kennis van God,
1Kor.12:8.
2e. de gave van geloof, 1 Kor.12:9a,
3e. de gave van gezondmaking, 1 Kor.12:9b.
4e. de gave van krachten (wonderen doen), 1
Kor.12:10a; Hand.3:6,7; 13:9-12.
5e. de gave van profetie, 1 Kor.12:10b.
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17. God schiep ook de mens met lichaam, ziel en
onvergankelijke geest. Gen.2:7,21,22; Pred.12:7;
Matth.10:28.

18. De mens was in zijn oorspronkelijke staat goed,
oprecht, zonder zonde (daarom onsterfelijk) en naar
Gods beeld geschapen. Gen.1:26,27. Gen.5:1,2;
Pred.7:29.
19. Die gelijkenis aan Gods beeld was niet in
stoffelijke, uitwendige vorm, maar in geestelijke
volmaaktheid, bestaande in heiligheid; Ef. 4:24,
kennis van God, Kol.3:10, macht over de overige
schepselen op aarde, Gen.1 :26, en onsterfelijkheid,
Gen.2:17.

DE VAL VAN DE MENS

20. De mens is echter niet in die staat van
volmaaktheid gebleven, maar heeft voor zich en zijn
afstammelingen Gods evenbeeld verloren.
Gen.3:17-19; Rom 5:12.
21. Die val van de mens geschiedde door zijn
ongehoorzaamheid aan Gods gebod. Gen.2:16,17;
3:1-12; Hos.6:7.

DE ERFZONDE

22. Alle mensen zijn na en door de val van Adam en
Eva zondaars geworden. Rom.3:10-23; 5:12,18,19.
Aantekening:
Een natuurlijk gevolg van de val. Hoe konden er uit
de onreinen weer reinen geboren worden? Gods
beeld was immers in de mens verloren gegaan.
23. Door de zonde zijn wij onderworpen aan Gods
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toorn,Rom.1:18;enaandedood.Rom.5:12;6:23.
Aantekening:
Hoekondenuitdenusterfelijkgewordenmensen
weeronsterfelijkegeborenworden?

DEZONDE

24.AIwatonrechtisentegenGodsgebodenstrijdt
iszonde.1Joh.3:4,8.
25.Wijzondigeninwendigmetonzegedachten,
Matth.15:19;uitwendigmetwoorden,
Matth.12:36,37;Jak.3:2,6-10;enwerken.Joh.3:19;
Kol.1:21;3:9.
26.Wijzondigenookdoorhetgoedenatelaten,
Jak.4:17;Rom.7:18,endooraanandereneen
slechtvoorbeeldtegeven,hentotzondete
verleiden,ofhenniettothetgoedetevermanen.1
Tim5:22.
27.Zondewordtoptweeërleiwijzebegaan:uit
zwakheidofuitgoddeloosheid.Uitzwakheid
zondigendegelovigen:1e.Uitonwetendheid,
Ps.19:13;2e.Uitoverijling,Gal.6:1.
28.Uitgoddeloosheidzondigendeongelovigen
metweten,willenenvoornemen,Matth.26:14-16.
29.Nietallezondenzijnevengrootenzwaar,
Joh.19:11.
Dezwaarstezijn:
1e.detenhemelschreiendezonden,dietotGod
omwraakroepen,zoalsmoord,Gen.4:10,
onthoudingvanhetloonvandearbeiders,Jac.5:4.
2e.deafvalvanhetChristelijkgeloof,wanneerdie
metkennisgeschiedt,Hebr.6:4-6.3e.dezwaarste
zonde,dienooitvergevenwordt,isdeboosaardige
lasteringtegendeHeiligeGeest.Matth.12:31,32;
Mark.3:28,29;Luk.12:10.
Aantekening:
MenigChristenheeftzichbeangstgemaakt,dathij
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70.Alledezevruchtenvangeloofzijnnietonze
eigengoedewerken,maarChristuswerktzedoor
deHeiligeGeestinons.Gal.2:20;5:5,6,16-18,22,25.

GENADEMIDDELEN

71.Toteenzodanigoprechtgeloofdatvruchtbaar
isingoedewerkenkandemensnietuitzichzelf
komen.ChristusheeftdaartoeaanZijnKerkals
genademiddelengeschonken:
1e.depredikingvanhetWoordvanGod.
Matth.28:19,20;Hand.17:11;Rom.10:14-17;
2.Tim.3:15-17.
2e.debondzegelenofSacramenten,namelijkde
HeiligeDoopenhetHeiligAvondmaal.
72.HetWoordvanGodisvervatindeHeilige
Schrift.Joh.5:39;2Tim.3:16.DezebestaatinOud
enNieuwTestamentofdeWetenhetEvangelie.

SACRAMENTENOFBONDZEGELEN

73.DeSacramentenofbondzegelenzijnzichtbare
aardsezakenenhandelingen,waarinenwaardoor
Godonsonzichtbarehemelsegoederenmeedeelt.
DebondzegelenonderdeOudtestamentische
bedelingwarendebesnijdenis(Gen.17:10-14;
Rom.4:11)enhetetenvanhetPaaslam(Exod.12:3-
14;Hebr.11:28).
OnderdeNieuwtestamentischebedelingisdeHei-
ligeDoopgekomenindeplaatsvandebesnijdenis,
Kol.2:11-14,enhetHeiligAvondmaalindeplaats
vanhetPaaslam.
1Kor.5:7;1Petr.1:18,19.
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Gen.1:1; Ps.33:6,9; Jes.40:26,28; Joh.l:3; Kol.1:16;
Hebr.1:10; 11:3.
Zie hierbij de aantekening bij stelling 1.

DE ENGELEN GODS

12. God schiep ook een zeer groot aantal Engelen
(boden).
Luk.2:13; Matth.26:53; Kol.1:16; Hebr.1:6,7,14;
Openb.5:11. Die Engelen loven de Heer, Ps.103:20;
Jes.6:3.
13. Zij zijn Zijn boodschappers op aarde, Hebr.1 :7;
Luk.2:10-14; Dan.8:16-19; zij voeren des Heren wil
uit, dienen Hem en beschermen de kinderen Gods
op aarde. Gen.19:15; 24:7,40; 48:16;
Dan.3:24,25,28; 6:23; Ps.91:11; 34:8; Matth.18:10;
Hebr.1:14. Zij mogen echter niet aangebeden
worden. Openb.19:10; 22:8,9.

DE GEVALLEN ENGELEN

14. Van die Engelen zijn vele van God afgevallen.
Joh.8:44; Mark 5:9; 2 Petr.2:4.
15. AIs onreine geesten trachten zij de mensen tot
zonde te verleiden.
Luk.11:14; 1 Petr.5:8; Gen.2:16,17; 3:4,5.

GODS VOORZIENIGHEID

16. Gods voorzienigheid onderhoudt Zijn Schep-
ping, Ps.119:90, en Zijn schepselen. Ps.36:7,8;
Matth.5:45; Hand.17:27,28.

DE SCHEPPING VAN DE MENS
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6e. de gave van de onderscheiding van de geesten,
1 Kor.12:10c; Hand.16:18.
7e. de gave van vreemde talen en uitlegging van die
talen, 1 Kor.12:10d. Hand.2:4.
80. De Doop, zoals die door Christus ingesteld was
in de Christelijke Kerk, bestond dan ook in de eer-
ste eeuwen uit de waterdoop en de daarmede on-
afscheidelijk verbonden doop met de Heilige Geest;
deze laatste werd genoemd: verzegeling.
Hebr.6:2a (let op het meervoud dopen);
Hand.10:44-48; 2 Kor.1:21,22; Ef.1:13,14; 4:30.
Aantekening:
Waarom werd onze Heer, de Godsmens Jezus
Christus, zelf gedoopt?
1e. Niet om schuldafwassing of vergeving van
zonden te verkrijgen. Hij, die zonder erfschuld
geboren, in Zijn dertigjarig leven tot aan Zijn doop
ook even vlekkeloos en zonder te zondigen had
geleefd, (Hebr.4:15), maar om, naar Zijn
waarachtige mensheid, door de waterdoop als de
Eersteling in te gaan in het Koninkrijk der hemelen,
en als de eerste mens een kind van God en Gods
Zoon te worden (Matth.3:2,16,17; Mark.1:9,10;
Luk.3:21,22), evenals Hij later door Zijn opstanding
en hemelvaart als de Eersteling uit de doden
(1 Kor.15:20,23) is ingegaan in de Hemel. Daarom
wilde Hij gedoopt worden, teneinde ‘alle
gerechtigheid te vervullen’ Matth.3:3-15. Maar ook,
2e. om evenzo naar Zijn waarachtige mensheid de
Heilige Geest te ontvangen, d.i.verzegeld te
worden, en dit niet door mensen, maar door Zijn
Vader. Matth.3:16; Mark.1:10; Luk.3:22; Joh.1:32;
Hand.10:38; Joh.6:27, Luth.Vert.

DE AMBTEN OF BEDIENINGEN

81. De Heer had, toen Zijn Kerk geheel geordend
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4:23,24;5:8;Hand.26:18.

GELOOF

65.HetgeloofisdewerkingvandeHeiligeGeestin
onshart,waardoorwijdezekerheidverkrijgen,dat
ChristusdoorZijnlijdenenstervenookvoorons
voldaanheeft,geheelenvolkomen.Hetgeloofis
alzohetaannemenalseenontwijfelbarewaarheid,
datGod,deVader,omdekruisverdienstenvanZijn
ZoonJezus,onsarmeverlorenzondarenweertot
Zijnkinderenaanneemtenonsdezaligheid
schenktuitgenade.Hand.16:31;Joh.1:12,13;3:16-
18,36;Joh.6:47;Rom.3:23,24,28;1Kor.12:3;
Gal.2:20.
66.Doorditgeloofontvangenwijuitgenadede
vergevingvanonzezonden,dewederaanneming
totkinderenGodsendeeeuwigezaligheid.
Hebr.11:1,6;Rom.3:24;4:3-8;5:1,2;8:1,9,11,13-17,
24,29-39;Gal.2:16.
67.Ditgeloofmoetaltijdoprechtzijn,hoewelhet
zwakkanzijnindezwakgelovigen.Rom.14:1;15:1;
1Kor.11:19;Fil.1:10;2:15.
68.Deoprechtheidvanhetgeloofwordtaanzijn
vruchtengekend.Matth.7:16-21;Jak.2:26.

HEILIGMAKING

69.Devruchtenvaneenoprechtgeloofzijn:
1e.liefdetotGodenonzenaaste.Rom.5:2,5;2
Kor.5:14,15.
2e.allegoedewerken.2Petr.1:3-9;Tit.2:11-14.
3e.deheiligmaking.Rom.6:22;2Kor.6:14-18;7:1;
1Thess.5:23;Hebr.12:14;1Petr.1:15,16.
4e.eenGodzaligleven.1Tim.4:7,8;
Rom.12:1,2,9-21.
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dezondetegendeHeiligeGeestzoukunnen
bedrevenhebben.Totzijngeruststellingzijgezegd,
dathijnietindemogelijkheidisgeweest,ditte
doen,omdatdiezondeingeenzestieneeuwenis
kunnenbedrevenworden.Immerswijzienuit
Matth.12:24enMark.3:22,30,datdezondetegen
deHeiligeGeestdaarinbestaat,datmenzieteen
gezondmakingenuitwerpingvanduivelen,doorde
krachtvandeHeiligeGeestgedaan,endie
toeschrijftaandemachtvandeoversteder
duivelen,diedemindereuitbant.Daarmeeacht
mendeHeiligeGeestBeëlzebultezijn.Dezemacht
totuitwerpingvanduiveleniséénvandezeven
gavenvandeHeiligeGeestenwelvandieder
krachten(ziedaaroverstelling78).Nuzijnsedertde
vierdeeeuwdiegavenvandeHeiligeGeestniet
meerindeChristelijkekerkaanwezig,maar
daardoorisookgedurendedezestieneeuwen,
sindsverlopen,niemandinstaatgeweestdezonde
tegendeHeiligeGeesttebegaan.Hetbedroeven
vandeHeiligeGeestisgeheelietsanders;dit
geschiedtmenigvuldigdoorongeloofenonheilige
wandel,maarwordtopboeteenberouwvergeven.
Matth.12:31;Mark.3:28;Ef.4:30.

DEDOOD

30.Destrafvandezondeisdedood,Gen.2:17;
Rom.6:23.
31.Erbestaandriesoortenvandood:
1e.delichamelijkeoftijdelijke,Gen.3:17-19.
2e.degeestelijkedood,Ef.4:18;Openb.3:1.
3e.deeeuwigedood,Matth.10:28;(indeplaatsvan
heteeuwigeleven).

DEWETDESHERENOFDE10GEBODEN
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Lev.11:44;19:2;1Petr.1:15-16.Onveranderlijk,
Jak.l:17.Rechtvaardig.Exod.20:5-6,maarook
barmhartigengenadig.Exod.20:6;34:6;Deut.4:31;
2Kron.30:9;Ps.86:15;Luk.6:36.

GODSDRIE-EENHEID
(beter:drievuldigheid)

10.DeHeiligeSchriftleertons,dathetGoddelijk
Opperwezenzichaandemensenheeft
geopenbaardalsdrievoudiginZijnwezenentoch
ééninZijnbestaan,dewijlerslechtséénGodis
(Deut.6:4).DeHeiligeSchriftspreektnergensvan
eendrie-eenheidofvandrieGoden,maarslechts
vanGod,alsVader,ZoonenHeiligeGeest;endeze
driezijneenenigGod.(ZiehetApostolischgeloof;
nietdatvanNicéaofvanAthanasius,dieuithet
tijdperkvanvervalderkerkdagtekenen).
Matth.3:16,17;28:19.2Kor13:13;Mark.12:29,32;
Jak.2:19.
Aantekening:
Hetwoord‘drie-eenheid’komtindeHeiligeSchrift
nietvoor.Deplaats1Joh5:7isonechtenkomt
eerstvoorineenhandschriftdesN.T.uitde8e
eeuw,dooreenmonnikdaarbijgevoegd.Daarmede
stemtovereen,datindeAriaansetwistender4een
5eeeuwoverdeGodheidvanChristus,dezeplaats
nimmertotverdedigingdaarvanisaangehaald,wat
tochwelheteerstvoordehandlag.Ja!wasdeze
plaatsechtenhaddieinde4eeeuwzichinde
N.TestamentischeSchriftenbevonden,danhad
dezestrijdtoentertijdenietkunnenontstaan.
Deleerderdrie-eenheidGods,meestalzoonbe-
grijpelijkvoorgesteld,istochzeerklaar,indienmen
hetwoord‘personen’daarbijslechtsvermijdt.In
hetNederlandstochverstaatmengeheelverkeerd
onder‘eenpersoon’eenafzonderlijkmens,een
individu.Maardriemensenkunnenonmogelijkéén
menszijn.Daardoorwordthetleerstukonbegrij-

Omdatwijdoorhetetenendrinkenvanbrooden
bekergemeenschaphebben(1Kor.10:16)met
Christus’lichaamenbloednaZijndood,
opstandingenhemelvaart,ontvangenwijinhet
HeiligAvondmaal,niethetvroegereaardseen
natuurlijkelichaamenbloedvanonzeHeerJezus,
maarhetverheerlijkteenhemelseendattoteen
verzekeringenonderpand,datonzezonden
vergevenzijndoorZijnkruisdood.Matth.26:28.
Aantekening:
Wanneermen,volgensdeleervanhetZwingliaan-
segedachtenismaal,alleenbroodenwijngeniet,
kanmendoorditonwaardigteetenentedrinken,
zichwelschuldigmakenaanbroodenwijn,maar
onmogelijkaanhetlichaamenhetbloedvande
Heer.EntochleertPaulusdatzoernstig.1
Kor.11:27,29.MaardanmoetinhetHeilig
Avondmaalookmeerzijndanbroodenwijnalleen,
enwanneerdathetgevalnietwas,hoekondenwij
dandoorbroodenbekergemeenschaphebben
methetlichaamenbloedvanChristus?
Datditvoorhetnatuurlijkverstandniettegeloven
is,bewijstJoh.6:52,60-66.Jezuskon,omdatHij
noglevendmetZijnjongerenaantafelzat,hunbij
hetAvondmaalnognietZijnlichaamenbloedtot
spijsendrankgeven.Hetwasalzohetlaatste
JoodsePascha,datHijmethenvierde
(Matth.26:18),maarhierbijsteldeHijhetHeilig
Avondmaalin,voortaannaZijndoodtehouden,als
hetNieuwTestamentischePascha(1Kor.5:7),tot
eenvoortdurendeverzekering,datonzezonden
doorZijnoffervergevenzijnenwijinHemhet
eeuwigelevenhebben.Joh.6:50-58.
86.ToteenwaardiggenietenvanhetHeilig
Avondmaalhebbenwijvanonzezijdealleennodig
deoprechtebelijdenisvanonzezondenvoorGod,
hetoprechtgeloof,datJezusdoorZijnlijdenen
stervenvooronsvoldaanheeft,heternstige
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was, voor haar verdere opbouw, vier ambten of
bedieningen ingesteld, waarover Hij zelf het levend
Hoofd was.
1e. het ambt van apostelen;
2e. dat van profeten;
3e. dat van evangelisten;
4e. dat van herders; die tegelijk de leraars der Ge-
meente waren. Efeze 4:11-13.
Zij werden, voor zover er meer dan één van deze
ambten bij een gemeente gesteld waren, de
oudsten of opzieners genoemd. Hand.1 :20,25;
20:17(Luth.Vert.) Fil.1:1. Waar nog slechts één van
deze bedieningen bij een gemeente gesteld was,
was deze natuurlijk DE opziener.
Aantekening:
Van een afzonderlijk bepaald ambt van opziener is
in het N.T. geen spoor te vinden. ln 1 Tim.3:1,2 is het
woord ‘opzienersambt’ in algemene zin gebezigd,
evenals in Hand.1 :20 en Fil.1 :1 als: één van de
oudsten of ambtsdienaren van de gemeente.
Anders toch had in 1 Tim.3:1 in de plaats van EEN
moeten staan: HET opzienersambt. Zie Luth.Vert..
Wel hadden deze vier bedieningen of ambten alle
de bevoegdheid tot prediken en tot dopen,
Hand.16:33; 1 Tim.2:7; 2 Tim.1:11; 1 Kor.1:14-17,
maar in de gewone orde had ieder daarbij nog zijn
bijzondere bevoegdheid. Zo spraken de profeten
de woorden van de Heer tot de Gemeente,
Hand.11:27,28; 13:1,2; 15:27,28,32; 20:28; 21:10,11;
Ef.3:5 de herders waren de leraars van de
gemeenten, Ef.4:11; Hand.20:28, die door de
evangelisten bijeengebracht waren uit de heidenen,
waarom dan ook de doop met water voornamelijk
door de evangelisten geschiedde, Hand.8:5,12,16;
10:23,47,48; 1 Kor.1:14,16,17, en de verzegeling
met de Heilige Geest door de apostelen, door
middel van gebed en handoplegging, Hand.8:14-
19; 19:1-6.
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Jezus als in Joh.10:30; 12:45 en 14:9 volkomen
klaar. Zie ook aantekening bij stelling 48.
Hier is geen andere keus. Zo moeten wij het
opvatten en geloven of anders drie Goden aan-
nemen, die in ieder afzonderlijk één God zijn, en
toch alle drie te zamen één enig God uitmaken, en
wie zegt dat te geloven, weet zelf niet wat hij
gelooft. Want, men kan alleen geloven, wat men
zich enigszins ten minste kan voorstellen, en Gods
Heilig Woord is niet gegeven om daaruit onbe-
grijpelijke en onmogelijk te geloven dingen samen
te flansen. In de Apostolische tijd bestond dat
geloof ook niet. Men achtte het toen ‘een ver-
borgenheid.’ 1Tim.3:16.
Maar God is geest. Hoe en wat een geest is, weten
wij nu nog niet; of drie geesten dan één geest
kunnen vormen, moet de eeuwigheid ons eerst
openbaren. Voorbarig is het dus het leerstuk der
drie-eenheid te verkondigen, dat de godgeleerden
zelf niet begrijpen. Een drievuldigheid in het
Godswezen leert Jezus zelf ons; Matth.28:19, en wij
mogen niet verder gaan dan de Heer Jezus en Zijn
apostelen gedaan hebben.
De lezer zal toch wel begrijpen, dat wij niet het
leerstuk van de zogenoemde Drie-eenheid
loochenen of bestrijden, maar alleen opkomen
tegen het gebruik van dat zich zelf tegensprekende
woord, dat de zielen en zinnen van de eenvoudigen
in verwarring brengt. De Hervorming is te ver
gegaan met dat woord in de plaats te stellen van
Heilige Drievuldigheid, zoals de Roomse Kerk
gebruikt en dat uitdrukt, wat Jezus ons leert in
Matth.28:19; Joh.14:7,9,10,26 e.a.plaatsen.

DE SCHEPPING DOOR GOD

11. God heeft alles wat bestaat uit niets geschapen.
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DEGEVOLGENVANDEHEILIGEDOOP

82.DeHeiligeDooplegtonsdeverplichtingopom
dankbaarengodsdienstigteleven.Rom.6:3,4;
Kol.2:11,12.
83.Devoorrechten,onsindeHeiligeDoop
geschonken,kunnenwijdoorongeloofenafvalvan
Godweerverliezen.Matth.13:12;2Tim.4:10,14,15;
Hebr.6:4-6;2Petr.2:1,2,20,21.

HETHEILIGAVONDMAAL

84.Omonsdaarvoortebewaren,heeftonzeHeer
Jezustotonzevertroostingenversterkinginhet
geloofZijnHeiligAvondmaalingesteld.
Matth.26:26-28;Mark.14:22-24;Luk.22:19,20;1
Kor.11:23-25.
Aantekening:
DatJohannesdeinstellingvanhetHeilig
Avondmaalnietvermeldt,ligtdaarin,dathijhet
laatstzijnEvangelieschreef,alseenaanvullingvan
deeerstedriegelijkluidende(synoptici)
Evangelieschrijvers,enhetHeiligAvondmaaltoen
reedsalgemeenindegemeentengevierdwerd.
DaarentegengeeftJohannesuitvoerigdewoorden,
doorJezusdaarbijgesproken,terug,diede
anderennietvermeldhaddenendeheerlijkste
bladzijdenvandeHeiligeSchriftvormen.
85.InhetHeiligAvondmaalontvangenwijniet
natuurlijkbroodenwijnalleen,evenminalswijinde
HeiligeDoopalleenwaterontvangen.Zijzijnwelde
natuurlijkevoermiddelen,waarinenwaardoorde
Heeronsbovennatuurlijke,d.i.hemelsezegeningen
mededeelt;maar,zodradezegenoverhetbrooden
dewijnuitgesprokenis,zijnzijnietmeeralleen
natuurlijkeenonbeduidendezaken.Paulusleert
datnadrukkelijkin1Kor.10:16;11:27-29.

pelijk.
Hetwoord‘persoon’isLatijnenbetekent:het
masker,datdetoneelspelersdroegenophet
toneel,endatinzijntrekkenhetkaraktertekende
vandemens,diezijvoorstelden.Vandaarwerdook
derol,diezijvervulden‘persona’genoemd.Niet
wij,maardeouderegodgeleerdenhebbendeze
onheiligezakenopheiligetoegepast,doordit
woord‘persoon’tegebruiken.InhetLatijnishet
echterwaar;volgensNederlandsspraakgebruik
niet.DaarintochwordteenGod,dieuitdrie
personenbestaattotdrieGoden,maardrieGoden
kunnenonmogelijkéénGodzijn.
Godzelfzegt,datHijiseenenigGod.Exod.20:2,3;
Deut.6:4,alzonietdrieënigofuitdrieGodenbe-
staande.Mark.12:29,32;1Tim.3:16.Zieook
Jes.45:5,21,22.
Datstaatdusonherroepelijkvast.MaarGodiseen
Geest,(zieookstelling8),alzonietopzintuigelijke
wijzetevergelijkenmetonzeomschreven
stoffelijkevormvanmens.DieeneenigeGodnu,
diealomtegenwoordige,ondeelbareGeest,heeft
Zichgeopenbaardindrieverschillendebetrek-
kingentotdemensenofindrieverschillenderollen
(personen):1e.alsVaderofOorzaakenOnder-
houdervanalhetgeschapene;2e.alsde,vóórde
scheppinguitHemeengeborenZoon,hetWoord
Gods,doorWienHijdewereldenalleswatbestaat
geschapenheeft(Joh.1:1-3),omonslater(zie
stelling39)tebehoudenvoorheteeuwigeleven;3e.
alsHeiligeGeest,dieuitgaatvandeVaderende
Zooneninonslevenenwonenwilomonshet
verworvenheilookdeelachtigtemaken.Hiermede
stemtdeApostolischegeloofsbelijdenisgeheel
overeen,dieookvolstrektnietvaneenDrie-
Eenheidspreekt.
Hetwoord‘drie-eenheid’iseigenlijkinvolkomen
tegenspraakmetzichzelf.Driekunnennietéénzijn;
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wel verenigd, maar dan komen wij weer tot drie
Goden. De Roomse kerk spreekt dan ook veel
juister van de Heilige Drievuldigheid, d.i. de
drievoudige betrekking, waarin de ene en enige
God zich aan de mensen geopenbaard heeft,
waarbij Hij in ieder van die drie rollen (personen)een
ander is en toch dezelfde ééne ondeelbare God
blijft. Indien men in de plaats van het woord
‘personen’ het woord persoonlijkheden bezigt, is
dit leerstuk zeer duidelijk te begrijpen. Jezus
immers zelf gebiedt ook, Matth.28:19 te dopen, niet
in de Namen des Vaders enz., maar in de Naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, d.i.
in de Naam van Die ene God, die is: Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Twee voorbeelden. Een helder, driekant geslepen
glas (prisma) toont ons het witte doorvallend licht,
aan de ene kant als rood licht, aan de tweede als
geel, aan de derde kant als een blauw licht. Toch
zijn hier geen drie verschillende lichten, maar een
enkel wit licht, dat zich hier vertoont in deze drie
verschillende kleuren, aan elk der 3 zijden een
andere kleur.
Een man oefent een beroep uit in de maatschappij,
is daarbij lid van de Gemeenteraad en bekleedt
tevens een kerkelijke betrekking. Ziedaar drie
personen in één mens, want in ieder van die betrek-
kingen afzonderlijk is hij een geheel ander persoon,
d.i. vervult hij een geheel andere rol, dan in de
overige betrekkingen, en toch vormen deze drie
geheel verschillende persoonlijkheden, die in hem
zijn, de ene mens; of ook omgekeerd, deze ene
mens vormt drie verschillende personen. Vandaar
de Latijnse spreuk: tot qualitates, tot personae, d.i.
zoveel betrekkingen in de mens, zoveel personen in
hem. In die zin alleen kan in het leerstuk der Heilige
Drie-eenheid van ‘personen’ sprake zijn, maar beter
van ‘persoonlijkheden’. Zo worden woorden van
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In bijzondere gevallen week de Heer zelf van die
orde af. Hij staat toch zelf boven de door Hem aan
mensen gegeven orde en is daaraan zelf niet
gebonden. Zo werd Paulus door de jonge Ananias
met water en met de Heilige Geest gedoopt,
Hand.9:10,17,18, de kamerling door de evangelist
Filippus, Hand.8:38; en de hoofdman Cornelius met
de zijnen door de Heer zelf met de Heilige Geest
gedoopt, Hand.10:44-46.
Deze vierambten waren niet gesteld om over de
gemeente te heersen, maar om haar te dienen in
Christus’ plaats, 2 Kor.4:5. Andere geestelijke
ambten dan deze vinden wij niet; wel helpers, 1
Kor.12:28 (Luth.Vert.), waarschijnlijk voor ieder van
deze ambten dus nodig.
Aantekening:
Na de dood van de laatste apostelen en van de
latere Apostolische Vaders is met de 3e eeuw deze
verzegeling, tenminste de daaruit voortvloeiende
voorrechten van het ontvangen van de gaven van
de Heilige Geest voor de gelovigen verloren
gegaan. De uitwendige vorm is echter, maar zonder
de innerlijke kracht, bewaard gebleven in de drie
onmiddellijke afstammelingen van de
oorspronkelijke Kerk, namelijk in de Roomse, in de
Griekse kerk en bij de Albigenzen. In de Roomse
Kerk is die vorm bewaard gebleven in het vormsel
als ‘een aanvulling en bekrachtiging van de doop’,
en wordt dit toegediend in de naam des Vaders,
des Zoons en des Heilige Geestes, ‘opdat gij met
deze zelfde Heilige Geest vervuld wordt’. In de
Griekse Kerk volgt op de waterdoop de zalving met
de Heilige zalfolie, als ‘het zegel van de gave des
Heilige Geestes’. De Albigenzen ‘doopten’ in de 10e
eeuw nog ‘met de Heilige Geest’ door oplegging
van de handen.
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DE GEVOLGEN VAN DE HEILIGE DOOP

82. De Heilige Doop legt ons de verplichting op om
dankbaar en godsdienstig te leven. Rom.6:3,4;
Kol.2:11,12.
83. De voorrechten, ons in de Heilige Doop
geschonken, kunnen wij door ongeloof en afval van
God weer verliezen. Matth.13:12; 2 Tim.4:10,14,15;
Hebr.6:4-6; 2 Petr.2:1,2,20,21.

HET HEILIG AVONDMAAL

84. Om ons daarvoor te bewaren, heeft onze Heer
Jezus tot onze vertroosting en versterking in het
geloof Zijn Heilig Avondmaal ingesteld.
Matth.26:26-28; Mark.14:22-24; Luk.22:19,20; 1
Kor.11:23-25.
Aantekening:
Dat Johannes de instelling van het Heilig
Avondmaal niet vermeldt, ligt daarin, dat hij het
laatst zijn Evangelie schreef, als een aanvulling van
de eerste drie gelijkluidende (synoptici)
Evangelieschrijvers, en het Heilig Avondmaal toen
reeds algemeen in de gemeenten gevierd werd.
Daarentegen geeft Johannes uitvoerig de woorden,
door Jezus daarbij gesproken, terug, die de
anderen niet vermeld hadden en de heerlijkste
bladzijden van de Heilige Schrift vormen.
85. In het Heilig Avondmaal ontvangen wij niet
natuurlijk brood en wijn alleen, evenmin als wij in de
Heilige Doop alleen water ontvangen. Zij zijn wel de
natuurlijke voermiddelen, waarin en waardoor de
Heer ons bovennatuurlijke, d.i. hemelse zegeningen
mededeelt; maar, zodra de zegen over het brood en
de wijn uitgesproken is, zijn zij niet meer alleen
natuurlijke en onbeduidende zaken. Paulus leert
dat nadrukkelijk in 1 Kor.10:16; 11:27-29.

pelijk.
Het woord ‘persoon’ is Latijn en betekent: het
masker, dat de toneelspelers droegen op het
toneel, en dat in zijn trekken het karakter tekende
van de mens, die zij voorstelden. Vandaar werd ook
de rol, die zij vervulden ‘persona’ genoemd. Niet
wij, maar de oudere godgeleerden hebben deze
onheilige zaken op heilige toegepast, door dit
woord ‘persoon’ te gebruiken. In het Latijn is het
echter waar; volgens Nederlands spraakgebruik
niet. Daarin toch wordt een God, die uit drie
personen bestaat tot drie Goden, maar drie Goden
kunnen onmogelijk één God zijn.
God zelf zegt, dat Hij is een enig God. Exod.20:2,3;
Deut.6:4, alzo niet drieënig of uit drie Goden be-
staande. Mark.12:29,32; 1Tim.3:16. Zie ook
Jes.45:5,21,22.
Dat staat dus onherroepelijk vast. Maar God is een
Geest, (zie ook stelling 8), alzo niet op zintuigelijke
wijze te vergelijken met onze omschreven
stoffelijke vorm van mens. Die ene enige God nu,
die alomtegenwoordige, ondeelbare Geest, heeft
Zich geopenbaard in drie verschillende betrek-
kingen tot de mensen of in drie verschillende rollen
(personen): 1e. als Vader of Oorzaak en Onder-
houder van al het geschapene; 2e. als de, vóór de
schepping uit Hem eengeboren Zoon, het Woord
Gods, door Wien Hij de wereld en alles wat bestaat
geschapen heeft (Joh.1:1-3), om ons later (zie
stelling 39) te behouden voor het eeuwige leven; 3e.
als Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de
Zoon en in ons leven en wonen wil om ons het
verworven heil ook deelachtig te maken. Hiermede
stemt de Apostolische geloofsbelijdenis geheel
overeen, die ook volstrekt niet van een Drie-
Eenheid spreekt.
Het woord ‘drie-eenheid’ is eigenlijk in volkomen
tegenspraak met zichzelf. Drie kunnen niet één zijn;
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welverenigd,maardankomenwijweertotdrie
Goden.DeRoomsekerkspreektdanookveel
juistervandeHeiligeDrievuldigheid,d.i.de
drievoudigebetrekking,waarindeeneenenige
Godzichaandemensengeopenbaardheeft,
waarbijHijiniedervandiedrierollen(personen)een
anderisentochdezelfdeééneondeelbareGod
blijft.Indienmenindeplaatsvanhetwoord
‘personen’hetwoordpersoonlijkhedenbezigt,is
ditleerstukzeerduidelijktebegrijpen.Jezus
immerszelfgebiedtook,Matth.28:19tedopen,niet
indeNamendesVadersenz.,maarindeNaamdes
VadersendesZoonsendesHeiligenGeestes,d.i.
indeNaamvanDieeneGod,dieis:Vader,Zoonen
HeiligeGeest.
Tweevoorbeelden.Eenhelder,driekantgeslepen
glas(prisma)toontonshetwittedoorvallendlicht,
aandeenekantalsroodlicht,aandetweedeals
geel,aandederdekantalseenblauwlicht.Toch
zijnhiergeendrieverschillendelichten,maareen
enkelwitlicht,datzichhiervertoontindezedrie
verschillendekleuren,aanelkder3zijdeneen
anderekleur.
Eenmanoefenteenberoepuitindemaatschappij,
isdaarbijlidvandeGemeenteraadenbekleedt
tevenseenkerkelijkebetrekking.Ziedaardrie
personeninéénmens,wantiniedervandiebetrek-
kingenafzonderlijkishijeengeheelanderpersoon,
d.i.vervulthijeengeheelandererol,daninde
overigebetrekkingen,entochvormendezedrie
geheelverschillendepersoonlijkheden,dieinhem
zijn,deenemens;ofookomgekeerd,dezeene
mensvormtdrieverschillendepersonen.Vandaar
deLatijnsespreuk:totqualitates,totpersonae,d.i.
zoveelbetrekkingenindemens,zoveelpersonenin
hem.IndiezinalleenkaninhetleerstukderHeilige
Drie-eenheidvan‘personen’sprakezijn,maarbeter
van‘persoonlijkheden’.Zowordenwoordenvan
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InbijzonderegevallenweekdeHeerzelfvandie
ordeaf.HijstaattochzelfbovendedoorHemaan
mensengegevenordeenisdaaraanzelfniet
gebonden.ZowerdPaulusdoordejongeAnanias
metwaterenmetdeHeiligeGeestgedoopt,
Hand.9:10,17,18,dekamerlingdoordeevangelist
Filippus,Hand.8:38;endehoofdmanCorneliusmet
dezijnendoordeHeerzelfmetdeHeiligeGeest
gedoopt,Hand.10:44-46.
Dezevierambtenwarennietgesteldomoverde
gemeenteteheersen,maaromhaartedienenin
Christus’plaats,2Kor.4:5.Anderegeestelijke
ambtendandezevindenwijniet;welhelpers,1
Kor.12:28(Luth.Vert.),waarschijnlijkvooriedervan
dezeambtendusnodig.
Aantekening:
Nadedoodvandelaatsteapostelenenvande
latereApostolischeVadersismetde3eeeuwdeze
verzegeling,tenminstededaaruitvoortvloeiende
voorrechtenvanhetontvangenvandegavenvan
deHeiligeGeestvoordegelovigenverloren
gegaan.Deuitwendigevormisechter,maarzonder
deinnerlijkekracht,bewaardgeblevenindedrie
onmiddellijkeafstammelingenvande
oorspronkelijkeKerk,namelijkindeRoomse,inde
GrieksekerkenbijdeAlbigenzen.IndeRoomse
Kerkisdievormbewaardgebleveninhetvormsel
als‘eenaanvullingenbekrachtigingvandedoop’,
enwordtdittoegediendindenaamdesVaders,
desZoonsendesHeiligeGeestes,‘opdatgijmet
dezezelfdeHeiligeGeestvervuldwordt’.Inde
GriekseKerkvolgtopdewaterdoopdezalvingmet
deHeiligezalfolie,als‘hetzegelvandegavedes
HeiligeGeestes’.DeAlbigenzen‘doopten’inde10e
eeuwnog‘metdeHeiligeGeest’dooroplegging
vandehanden.
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Lev.11:44; 19:2; 1Petr.1:15-16. Onveranderlijk,
Jak.l:17. Rechtvaardig. Exod.20:5-6, maar ook
barmhartig en genadig. Exod.20:6; 34:6; Deut.4:31;
2 Kron.30:9; Ps.86:15; Luk.6:36.

GODS DRIE-EENHEID
(beter: drievuldigheid)

10. De Heilige Schrift leert ons, dat het Goddelijk
Opperwezen zich aan de mensen heeft
geopenbaard als drievoudig in Zijn wezen en toch
één in Zijn bestaan, dewijl er slechts één God is
(Deut.6:4). De Heilige Schrift spreekt nergens van
een drie-eenheid of van drie Goden, maar slechts
van God, als Vader, Zoon en Heilige Geest; en deze
drie zijn een enig God. (Zie het Apostolisch geloof;
niet dat van Nicéa of van Athanasius, die uit het
tijdperk van verval der kerk dagtekenen).
Matth.3:16,17; 28:19.2 Kor13:13; Mark.12:29,32;
Jak.2:19.
Aantekening:
Het woord ‘drie-eenheid’ komt in de Heilige Schrift
niet voor. De plaats 1 Joh5:7 is onecht en komt
eerst voor in een handschrift des N.T. uit de 8e
eeuw, door een monnik daarbij gevoegd. Daarmede
stemt overeen, dat in de Ariaanse twisten der 4e en
5e eeuw over de Godheid van Christus, deze plaats
nimmer tot verdediging daarvan is aangehaald, wat
toch wel het eerst voor de hand lag. Ja! was deze
plaats echt en had die in de 4e eeuw zich in de
N.Testamentische Schriften bevonden, dan had
deze strijd toen ter tijde niet kunnen ontstaan.
De leer der drie-eenheid Gods, meestal zo onbe-
grijpelijk voorgesteld, is toch zeer klaar, indien men
het woord ‘personen’ daarbij slechts vermijdt. In
het Nederlands toch verstaat men geheel verkeerd
onder ‘een persoon’ een afzonderlijk mens, een
individu. Maar drie mensen kunnen onmogelijk één
mens zijn. Daardoor wordt het leerstuk onbegrij-

Omdat wij door het eten en drinken van brood en
beker gemeenschap hebben (1 Kor.10:16) met
Christus’ lichaam en bloed na Zijn dood,
opstanding en hemelvaart, ontvangen wij in het
Heilig Avondmaal, niet het vroegere aardse en
natuurlijke lichaam en bloed van onze Heer Jezus,
maar het verheerlijkte en hemelse en dat tot een
verzekering en onderpand, dat onze zonden
vergeven zijn door Zijn kruisdood. Matth.26:28.
Aantekening:
Wanneer men, volgens de leer van het Zwingliaan-
se gedachtenismaal, alleen brood en wijn geniet,
kan men door dit onwaardig te eten en te drinken,
zich wel schuldig maken aan brood en wijn, maar
onmogelijk aan het lichaam en het bloed van de
Heer. En toch leert Paulus dat zo ernstig. 1
Kor.11:27,29. Maar dan moet in het Heilig
Avondmaal ook meer zijn dan brood en wijn alleen,
en wanneer dat het geval niet was, hoe konden wij
dan door brood en beker gemeenschap hebben
met het lichaam en bloed van Christus?
Dat dit voor het natuurlijk verstand niet te geloven
is, bewijst Joh.6:52,60-66. Jezus kon, omdat Hij
nog levend met Zijn jongeren aan tafel zat, hun bij
het Avondmaal nog niet Zijn lichaam en bloed tot
spijs en drank geven. Het was alzo het laatste
Joodse Pascha, dat Hij met hen vierde
(Matth.26:18), maar hierbij stelde Hij het Heilig
Avondmaal in, voortaan na Zijn dood te houden, als
het Nieuw Testamentische Pascha (1 Kor.5:7), tot
een voortdurende verzekering, dat onze zonden
door Zijn offer vergeven zijn en wij in Hem het
eeuwige leven hebben. Joh.6:50-58.
86. Tot een waardig genieten van het Heilig
Avondmaal hebben wij van onze zijde alleen nodig
de oprechte belijdenis van onze zonden voor God,
het oprecht geloof, dat Jezus door Zijn lijden en
sterven voor ons voldaan heeft, het ernstige
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was,voorhaarverdereopbouw,vierambtenof
bedieningeningesteld,waaroverHijzelfhetlevend
Hoofdwas.
1e.hetambtvanapostelen;
2e.datvanprofeten;
3e.datvanevangelisten;
4e.datvanherders;dietegelijkdeleraarsderGe-
meentewaren.Efeze4:11-13.
Zijwerden,voorzoverermeerdanéénvandeze
ambtenbijeengemeentegesteldwaren,de
oudstenofopzienersgenoemd.Hand.1:20,25;
20:17(Luth.Vert.)Fil.1:1.Waarnogslechtséénvan
dezebedieningenbijeengemeentegesteldwas,
wasdezenatuurlijkDEopziener.
Aantekening:
Vaneenafzonderlijkbepaaldambtvanopzieneris
inhetN.T.geenspoortevinden.ln1Tim.3:1,2ishet
woord‘opzienersambt’inalgemenezingebezigd,
evenalsinHand.1:20enFil.1:1als:éénvande
oudstenofambtsdienarenvandegemeente.
Anderstochhadin1Tim.3:1indeplaatsvanEEN
moetenstaan:HETopzienersambt.ZieLuth.Vert..
Welhaddendezevierbedieningenofambtenalle
debevoegdheidtotpredikenentotdopen,
Hand.16:33;1Tim.2:7;2Tim.1:11;1Kor.1:14-17,
maarindegewoneordehadiederdaarbijnogzijn
bijzonderebevoegdheid.Zosprakendeprofeten
dewoordenvandeHeertotdeGemeente,
Hand.11:27,28;13:1,2;15:27,28,32;20:28;21:10,11;
Ef.3:5deherderswarendeleraarsvande
gemeenten,Ef.4:11;Hand.20:28,diedoorde
evangelistenbijeengebrachtwarenuitdeheidenen,
waaromdanookdedoopmetwatervoornamelijk
doordeevangelistengeschiedde,Hand.8:5,12,16;
10:23,47,48;1Kor.1:14,16,17,endeverzegeling
metdeHeiligeGeestdoordeapostelen,door
middelvangebedenhandoplegging,Hand.8:14-
19;19:1-6.
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JezusalsinJoh.10:30;12:45en14:9volkomen
klaar.Zieookaantekeningbijstelling48.
Hierisgeenanderekeus.Zomoetenwijhet
opvattenengelovenofandersdrieGodenaan-
nemen,dieiniederafzonderlijkéénGodzijn,en
tochalledrietezamenéénenigGoduitmaken,en
wiezegtdattegeloven,weetzelfnietwathij
gelooft.Want,menkanalleengeloven,watmen
zichenigszinstenminstekanvoorstellen,enGods
HeiligWoordisnietgegevenomdaaruitonbe-
grijpelijkeenonmogelijktegelovendingensamen
teflansen.IndeApostolischetijdbestonddat
geloofookniet.Menachttehettoen‘eenver-
borgenheid.’1Tim.3:16.
MaarGodisgeest.Hoeenwateengeestis,weten
wijnunogniet;ofdriegeestendanééngeest
kunnenvormen,moetdeeeuwigheidonseerst
openbaren.Voorbarigishetdushetleerstukder
drie-eenheidteverkondigen,datdegodgeleerden
zelfnietbegrijpen.Eendrievuldigheidinhet
GodswezenleertJezuszelfons;Matth.28:19,enwij
mogennietverdergaandandeHeerJezusenZijn
apostelengedaanhebben.
Delezerzaltochwelbegrijpen,datwijniethet
leerstukvandezogenoemdeDrie-eenheid
loochenenofbestrijden,maaralleenopkomen
tegenhetgebruikvandatzichzelftegensprekende
woord,datdezielenenzinnenvandeeenvoudigen
inverwarringbrengt.DeHervormingistever
gegaanmetdatwoordindeplaatstestellenvan
HeiligeDrievuldigheid,zoalsdeRoomseKerk
gebruiktendatuitdrukt,watJezusonsleertin
Matth.28:19;Joh.14:7,9,10,26e.a.plaatsen.

DESCHEPPINGDOORGOD

11.Godheeftalleswatbestaatuitnietsgeschapen.

8

Vrouwzijnenevangeliseren

VOORWOORD

100stellingendoorF.W.Schwartz

AlsdekerkvanJezusChristuswederApostolisch
zalworden-endatzalzij–danmoetzijtothet
Apostolischgeloofwederkerenentotdeinrichting
doorJezusaanZijneKerkgegeven.

Devolgendebladzijdenzijneenvruchtvaneenja-
renlang,vrij,onpartijdig,onbevooroordeelden
biddendonderzoekdesNieuweTestaments,ookin
deoorspronkelijketaal.
VerderdanhetNieuweTestamentgaikniet.Zijsluit
zichdanookbijgeenderbestaandebelijdenis-
schriftengeheelaan.GewoonlijkisdeStatenverta-
linggevolgd;openkeleplaatsendeLutherse,waar
diebeterwas;maarditisdaarbijdanookaange-
geven.
EnigederstellingenzijninAantekeningendaarbij
nadertoegelichtenverklaard.

GevedeHeerderKerkZijnzegenaanditwerk,uit
liefdetotHemen,zomogelijk,toteervanZijnnooit
volprezennaamverricht.

DeSchrijver.

Derdedruk2003,hetwelkopde
spellingnaonveranderdisaan
deeersteuitgave.

Heeraannemen,zullenvóórdievervolginglevend
tenhemelopgenomenenverheerlijktworden.
Luk.18:7,8;21:36;Openb.11:12.
Diegenenvandeverzegelden,diereedsgestorven
zijnendieuitheteerstetijdvakderKerk(ziestelling
78)zullenopgewektenverheerlijktworden,
Dan.12:2;1Kor.15:20-24;ombeidentezamenmet
ChristusPriestersenKoningentezijninhet1000-
jarigRijkderHeerlijkheid.Openb.20:4-6.Dezeisde
eersteOpstanding.

DETWEEDEOPSTANDING

99.Erzullentochtweeopstandingenzijn.Deeerste
isdezoëvengenoemdevandeuitverkorenen,nog
vóórhetRijkderHeerlijkheid,Openb.20:4,6;1
Kor.15:22,23;ennaheteindedaarvan,1000jaren
later,volgt,detweede,deopstandingvanalle
overigedodenindealgemeneoordeelsdag.1
Kor.15:24;Openb.20:5a,11-13.

HETLAATSTEOORDEEL

100.IndiedagvandeHeerontvangtieder,dieooit
geleefdheeft,vandeHeernaardematevanzijn
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verlangen en voornemen tot heilige wandel en het
stellig geloof, dat wij, met het verheerlijkt lichaam
en bloed van Jezus in het gezegende brood en de
gezegende wijn, ook de verzekering ontvangen van
de vergiffenis van onze zonden.
Matth.26:28; 1 Kor.11:28,29.
Aantekening:
Wij ontvangen niet, zoals de Roomse Mis het leert,
door het gebruiken van het Heilig Avondmaal de
vergiffenis van onze zonden, maar de verzekering,
dat zij vergeven zijn. Daarom brengen wij ook niet,
zoals in de Roomse Mis, in het Heilig Avondmaal
een offerande voor de zonden, dewijl Christus,
éénmaal geofferd zijnde, door de offerande van
zichzelf voor eeuwig de zonden van de gelovigen
heeft teniet gedaan, Hebr.9:26-28; 10:14, waardoor
alle offeren, ook van onszelf voor immer moest
ophouden. Dan.9:27; Hebr.10:17,18.

VRIJSPRAAK VAN ZONDEN

87. Jezus Christus heeft tot onze vertroosting, op
de belijdenis van onze zonden, ook de vrijspraak
daarvan door Zijn ambtsdienaren ingesteld.
Matth.16:19; 18:18; Joh.20:23; 1 Joh.1:7-9; 2:12.

HET GEBED

88. Tot onze dagelijkse vertroosting en versterking
in het geloof is ons ook het gebed geschonken, d.i.
het persoonlijk spreken tot God, Ps.19:15; Luk.18:1.
In het gebed moet men:
1e. Schuldbelijdenis doen voor God. Ps.32:5.
2e. Hem aanbidden en Hem verheerlijken.
Matth.4:10; Joh.4:24.

Paulus, Hand.9:3-6; 16:6,7; en aan de Gemeente,
Hand.13:2; 20:23 enz.
Men noemt deze kennis van God: de geopenbaarde
Godsdienst.

GODS WOORD, DE BIJBEL

5. Wat door Gods voorzorg van die openbaringen
nog voor ons bewaard is gebleven uit de vroegere
tijden, staat opgetekend in het boek der boeken, de
Bijbel, de Heilige Schrift, of Gods Woord. Luk.4:4.
6. Om God te Ieren kennen, te weten hoe wij naar
Gods wil moeten handelen, hoe wij in ons leven ge-
lukkig en na de dood zalig kunnen worden, moeten
wij de Bijbel lezen met ernst en eerbied. Joh 5:39;
2 Tim.3:15-17; 2 Petr.1; 19-21; 1Tim.4:8; 1Tim.6:6.

GODS WEZEN EN ZIJN
EIGENSCHAPPEN

7. Wij Ieren uit die Bijbel, dat er één enig God is.
Deut.6:4-5; Mark.12:29,30; Joh.17:3; Rom.3:30.
8. God is geest. Joh.4:24; alwetend, Jer.17:10; altijd
alom aanwezig in het oneindige heelal. Psalm
139:1-10.
Het eigenlijke wezen Gods kan niemand begrijpen
of zich voorstellen.
Aantekening:
De zinnelijke voorstelling van God, in onze eerste
jeugd ons ingeprent, als een oud man met een witte
baard en een ernstig gelaat, op de wolken zittende
en aan Dan.7:9,13,22 ontleend, blijft meestal tot in
onze ouderdom ons bij, maar is in volkomen tegen-
spraak met die alomtegenwoordige, onstoffelijke
Geest, zoals Jezus ons God leert kennen, en daar-
door een hinderpaal voor een hoger, waar Godsbe-
grip en geloof.
9. God is eeuwig. Jes.40:28; Ps.90:2. Heilig,

294



Joh.2:12-17;5:4,11,13.

DESTRIJDENDEKERK

95.AIdegelovigen,dieindezestrijdooitgeleefd
hebben,noglevenofnogzullenleven,vormente
zamendestrijdendekerkopaarde.Joh.16:33;
Ef.2:1-10;6:10-18.

DEWEDERKOMSTDESHEREN

96.VoordekerkvanChristuszijnechterheerlijker
tijdenaanstaande.Destrijdendekerkzalworden
detriomferendekerk,wanneerbijdewederkomst
vandeHeer,totoprichtingvanhetRijkder
Heerlijkheid,deaardevolzalwordenvandekennis
desHeren.Matth.26:29;Mark.14:25;Luk.22:18;
Joh.14:3,18;1Kor.11:26;Openb.21:1-5;Jes.11:9.

DEGROTEVERDRUKKING

97.VoordiewederkomstvandeHeerzaldelaatste
engrootsteverdrukking,devervolgingdoorhet
antie-christendom,overdegelovigenkomen.
Matth.24:21,22;Mark.13:19,20;Dan.12:1.

DEVERZEGELING

98.DeHeerzalvoorafindeVerzegeling(ziestelling
80)hetmiddelaanbiedenaanZijnuitverkorenenom
geredtewordenuitdiegroteverdrukking.
Openb.3:10;7:2-4;14:1-5.Zij,dieditaanbodvande

DELEERVANHETCHRISTELIJK
GELOOF,ZOALSDITWASINDE
EERSTEEEUWDERKERKVAN
JEZUSCHRISTUSENWEDER
WORDENZAL

HETBESTAANVANEENGOD

1.Denatuur,hetallevolkereningeschapengevoel
enhetgewetenIerenons,datereenhoogsteWe-
zenofGodmoetzijn,Diealmachtig,wijsengoed
is,Rom.1:19-21;2:14,15.
Aantekening:
Deonbewerktuigdestoffenindenatuur,metalen,
stenen,lucht,waterenz.,kunnen,omdatzijaan
veranderingonderworpenzijn,nietvaneeuwigheid
afgeweestzijn.Alleenwatonveranderlijkis,kan
eeuwigzijn.Zijkunnenookzichzelvenietge-
schapenhebben,omdatzijlevenlooszijn.Ookde
krachtenenvastewetten,diedenatuurregeren,
moetenaaneenveelhogerekrachtenalmachtige
Wetgeverhaaroorsprongtedankenhebben.Geen
wettentochzonderWetgever.
Evenminalsdeonbewerktuigde,kunnendebe-
werktuigdestoffen,deplanten,dieren,mensen
zichzelvegeschapenhebben,omdatdeallereerst
geschapenenditdanhaddenmoetendoen,vóór-
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dat zij zelf nog bestonden, hetgeen onmogelijk is.
De inrichting der planten, en van het dierlijk- en
menselijk lichaam getuigt van een zo onbegrij-
pelijke wijsheid en onnaspeurlijk verstand, dat dit
alles onmogelijk zo vanzelf kan zijn ontstaan uit een
enkel oorspronkelijk celletje. En waar is dan dat
wonderbaarlijke celletje vandaan gekomen? Het
kan toch zich zelf niet geschapen hebben, toen het
nog niet bestond. Alles holle woorden van
menselijke wijsheid, hoogmoed en eigen dunk. De
eerste oorsprong van alle dingen kan nooit door
menselijke wijsheid aangetoond worden. Men moet
altijd terugkomen op een almachtige Schepper.
Ook het menselijk verstand kan niet uit de stof zijn
ontstaan of vanzelf zijn geworden, maar moet zijn
oorsprong hebben uit een nog oneindig hoger
verstandelijk wezen, te hoog, dan dat wij het
zouden kunnen begrijpen of doorgronden met ons
eindig verstand. Een wijs, almachtig Opperwezen,
dat wij God noemen, moet alzo eenmaal dit alles uit
niets hebben voortgebracht. Gen.1.; Joh.l:1-3.
2. Uit de natuur, uit ons verstand of uit ons geweten
kunnen wij dien God niet in al Zijn volmaaktheden
en eigenschappen, en veel minder nog Zijn wil leren
kennen.
Rom.2:14a; Hand.17:23,24,30.

DE OPENBARING VAN DIE GOD

3. Daartoe moest die God zich zelf aan de mensen
openbaren en hun Zijn wil doen kennen.
Rom.3:1,2.
4. God heeft dat gedaan, zowel aan enkele
personen, als aan een geheel volk, b.v. Adam,
Noach, Abraham, Elia, het lsraëlitische volk in het
Oude Verbond. Maar ook in het Nieuwe Verbond
b.v. aan de jongeren van Jezus. Matth.17:5,6 aan

3e. Mag men van Hem geoorloofde dingen vragen,
d.i. daarom bidden. Matth.7:7-11; Rom.12:12;
Fil.4:6; 1 Thess.5:17 (Vooral vergiffenis van zonden).
4e. God danken of loven voor het ontvangene.
Deut.8:10; Ps.69:31; 103:1,2; Fil.4:6; Kol.2:7; 4:2; 1
Thess.5:18; 1 Tim.4:4.
89. Ons gebed moet volgens Jezus’ voorschrift
alleen tot God, de Vader, gericht zijn in de naam van
Jezus. Openb.19:10; Joh.16:23,24. Het gebed des
Heren is het volmaaktste gebed. Matth.6:9-13.
90. Wij moeten bidden om alles wat wij voor dit en
voor het eeuwige leven nodig hebben, Luk.11:5-13;
Fil.4:6, en dat niet alleen voor ons zelf, maar ook
voor onze naaste. Matth.5:44; Luk.23:34; 1 Tim.2:1.
91. Ons gebed moet oprecht zijn, Matth.6:5-8;
ootmoedig, Gen.18:27; gelovig, Jak.1:6,7;
aanhoudend, Luk.18:1-8; 1 Thess.5:17; en met
onderwerping aan Gods wil, Matth.26:39,42; 2 Kor.
12:8,9.
92. Zodanig gebed naar de wil van de Heer heeft
grote beloften. Matth.21:22; Mark.11:24;
Luk.11:9,10; Joh.15:7,16; 16:24; 1 Joh.5:14,15.

VOLHARDING IN HET GELOOF

93. Wie tot aan het einde van zijn leven in het geloof
met Christus verenigd blijft, zal zalig worden.
Matth.10:22; 24:13; Joh.15:4-6; Gal.2:20; Fil.3:7-12;
1:21; 1 Tim.4:8;
1 Joh.2:24,25,28; Openb.2:10c.
94. In dat geloof in Christus moeten wij de zware
strijd tegen de zonde, de ongerechtigheid en tegen
de wereld met haar lusten volbrengen tot aan het
einde. Matth.16:24; Luk.13:23,24; Rom.6:12,13;
12:1,2; Gal.5:24,25; 1 Tim.6:6-12; 2 Tim.2:5; 1
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Joh.2:12-17; 5:4,11,13.

DE STRIJDENDE KERK

95. AI de gelovigen, die in deze strijd ooit geleefd
hebben, nog leven of nog zullen leven, vormen te
zamen de strijdende kerk op aarde. Joh.16:33;
Ef.2:1-10; 6:10-18.

DE WEDERKOMST DES HEREN

96. Voor de kerk van Christus zijn echter heerlijker
tijden aanstaande. De strijdende kerk zal worden
de triomferende kerk, wanneer bij de wederkomst
van de Heer, tot oprichting van het Rijk der
Heerlijkheid, de aarde vol zal worden van de kennis
des Heren. Matth.26:29; Mark.14:25; Luk.22:18;
Joh.14:3,18; 1 Kor.11:26; Openb.21:1-5; Jes.11:9.

DE GROTE VERDRUKKING

97. Voor die wederkomst van de Heer zal de laatste
en grootste verdrukking, de vervolging door het
antie-christendom, over de gelovigen komen.
Matth.24:21,22; Mark.13:19,20; Dan.12:1.

DE VERZEGELING

98. De Heer zal vooraf in de Verzegeling (zie stelling
80) het middel aanbieden aan Zijn uitverkorenen om
gered te worden uit die grote verdrukking.
Openb.3:10; 7:2-4; 14:1-5. Zij, die dit aanbod van de

DE LEER VAN HET CHRISTELIJK
GELOOF, ZOALS DIT WAS IN DE
EERSTE EEUW DER KERK VAN
JEZUS CHRISTUS EN WEDER
WORDEN ZAL

HET BESTAAN VAN EEN GOD

1. De natuur, het alle volkeren ingeschapen gevoel
en het geweten Ieren ons, dat er een hoogste We-
zen of God moet zijn, Die almachtig, wijs en goed
is, Rom.1:19-21; 2:14, 15.
Aantekening:
De onbewerktuigde stoffen in de natuur, metalen,
stenen, lucht, water enz., kunnen, omdat zij aan
verandering onderworpen zijn, niet van eeuwigheid
af geweest zijn. Alleen wat onveranderlijk is, kan
eeuwig zijn. Zij kunnen ook zichzelve niet ge-
schapen hebben, omdat zij levenloos zijn. Ook de
krachten en vaste wetten, die de natuur regeren,
moeten aan een veel hogere kracht en almachtige
Wetgever haar oorsprong te danken hebben. Geen
wetten toch zonder Wetgever.
Evenmin als de onbewerktuigde, kunnen de be-
werktuigde stoffen, de planten, dieren, mensen
zichzelve geschapen hebben, omdat de allereerst
geschapenen dit dan hadden moeten doen, vóór-
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datzijzelfnogbestonden,hetgeenonmogelijkis.
Deinrichtingderplanten,envanhetdierlijk-en
menselijklichaamgetuigtvaneenzoonbegrij-
pelijkewijsheidenonnaspeurlijkverstand,datdit
allesonmogelijkzovanzelfkanzijnontstaanuiteen
enkeloorspronkelijkcelletje.Enwaarisdandat
wonderbaarlijkecelletjevandaangekomen?Het
kantochzichzelfnietgeschapenhebben,toenhet
nognietbestond.Alleshollewoordenvan
menselijkewijsheid,hoogmoedeneigendunk.De
eersteoorsprongvanalledingenkannooitdoor
menselijkewijsheidaangetoondworden.Menmoet
altijdterugkomenopeenalmachtigeSchepper.
Ookhetmenselijkverstandkannietuitdestofzijn
ontstaanofvanzelfzijngeworden,maarmoetzijn
oorspronghebbenuiteennogoneindighoger
verstandelijkwezen,tehoog,dandatwijhet
zoudenkunnenbegrijpenofdoorgrondenmetons
eindigverstand.Eenwijs,almachtigOpperwezen,
datwijGodnoemen,moetalzoeenmaalditallesuit
nietshebbenvoortgebracht.Gen.1.;Joh.l:1-3.
2.Uitdenatuur,uitonsverstandofuitonsgeweten
kunnenwijdienGodnietinalZijnvolmaaktheden
eneigenschappen,enveelmindernogZijnwilleren
kennen.
Rom.2:14a;Hand.17:23,24,30.

DEOPENBARINGVANDIEGOD

3.DaartoemoestdieGodzichzelfaandemensen
openbarenenhunZijnwildoenkennen.
Rom.3:1,2.
4.Godheeftdatgedaan,zowelaanenkele
personen,alsaaneengeheelvolk,b.v.Adam,
Noach,Abraham,Elia,hetlsraëlitischevolkinhet
OudeVerbond.MaarookinhetNieuweVerbond
b.v.aandejongerenvanJezus.Matth.17:5,6aan

3e.MagmenvanHemgeoorloofdedingenvragen,
d.i.daarombidden.Matth.7:7-11;Rom.12:12;
Fil.4:6;1Thess.5:17(Vooralvergiffenisvanzonden).
4e.Goddankenoflovenvoorhetontvangene.
Deut.8:10;Ps.69:31;103:1,2;Fil.4:6;Kol.2:7;4:2;1
Thess.5:18;1Tim.4:4.
89.OnsgebedmoetvolgensJezus’voorschrift
alleentotGod,deVader,gerichtzijnindenaamvan
Jezus.Openb.19:10;Joh.16:23,24.Hetgebeddes
Herenishetvolmaaktstegebed.Matth.6:9-13.
90.Wijmoetenbiddenomalleswatwijvoorditen
voorheteeuwigelevennodighebben,Luk.11:5-13;
Fil.4:6,endatnietalleenvooronszelf,maarook
vooronzenaaste.Matth.5:44;Luk.23:34;1Tim.2:1.
91.Onsgebedmoetoprechtzijn,Matth.6:5-8;
ootmoedig,Gen.18:27;gelovig,Jak.1:6,7;
aanhoudend,Luk.18:1-8;1Thess.5:17;enmet
onderwerpingaanGodswil,Matth.26:39,42;2Kor.
12:8,9.
92.ZodaniggebednaardewilvandeHeerheeft
grotebeloften.Matth.21:22;Mark.11:24;
Luk.11:9,10;Joh.15:7,16;16:24;1Joh.5:14,15.

VOLHARDINGINHETGELOOF

93.Wietotaanheteindevanzijnleveninhetgeloof
metChristusverenigdblijft,zalzaligworden.
Matth.10:22;24:13;Joh.15:4-6;Gal.2:20;Fil.3:7-12;
1:21;1Tim.4:8;
1Joh.2:24,25,28;Openb.2:10c.
94.IndatgeloofinChristusmoetenwijdezware
strijdtegendezonde,deongerechtigheidentegen
dewereldmethaarlustenvolbrengentotaanhet
einde.Matth.16:24;Luk.13:23,24;Rom.6:12,13;
12:1,2;Gal.5:24,25;1Tim.6:6-12;2Tim.2:5;1
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geloof en zijn werken, door hem tijdens zijn leven
op aarde betoond. Matth.25:14-46; Joh.5:22-29;
Hand.10:42; 17:30,31; Openb.20:12,13; 22:12.
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