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Bijlagee 3. Herkenningspunten op de weg 
Beschrijvingg van het devotioneel model van W. a Brakel (1635-1711). 

Inn hoofdstuk 3 hebben we aangegeven dat de geschriften van de Oude 
Schrijverss tot op heden een geliefde bron zijn voor oefening in en reflectie op 
individuelee vroomheid. Zij stimuleren de minutieuze zielsontleding ten dienste van 
dee bevindelijke zelfbepaling op de weg der bekering. Door de eeuwen heen 
hebbenn deze vroomheidsmodellen meerdere functies vervuld. Bedoeld als pastoraal 
reflectie-instrumentt werden ze onder andere ook gebruikt als toetsingsinstrument en 
alss ideaaltypisch voorbeeld. 
Voorr een goed begrip van het (hedendaagse) bevindelijk gereformeerde beleven, 
dee doorwerking van vroomheidsmodellen en het taalgebruik uit de Vroege en 
Naderee Reformatie is het zinvol kennis te nemen van de structuur en inhoud van 
éénn daarvan. De keuze is op het model van Wilhelmus ó Brakel gevallen, é Brakel 
(1635-1711)) schreef in 1700 De redelijke godsdienst. In dit driedelig werk geeft hij 
eenn praktische beschrijving van het religieuze en kerkelijke beleven zoals de 
Reformatiee dit voorstond. Minutieus beschrijft hij de onderscheiden betekenis en 
functiee die elementen uit de leer, de kerkelijke organisatie en het individuele 
beievenn hebben voor het (persoonlijk) geloof. Zijn omschrijving van de weg 
wordtt tot op heden veel gelezen en geciteerd. 
Mett de beschrijving die volgt willen we de aard van de beschrijving, de 
onderscheidenn kenmerken, de afwegingen die gemaakt en de nuanceringen die 
toegevoegdd worden illustreren. Over de specifieke inhoud van het model doen we 
geenn uitspraken, ze vormt hier niet het onderwerp van studie. 

Inn hoofdstuk 30 tot en met 37 beschrijft a Brakel zowel de kentekenen en 
kenmerkenn van het (ware) geloof als de dwalingen en drogredenen die een zuiver 
oordeell  en beeld in de weg staan. In wat volgt, geven we de strekking weer van de 
verschillendee stadia en fasen die W. a Brakel in de weg der bekering onderscheidt 
Wee sluiten daarbij nauw aan bij de door a Brakel gehanteerde taal. We bespreken 
achtereenvolgens:: 1) de roeping, 2) de wedergeboorte, 3) het geloot; 4) het 
zaligmakendd geloof, 5) de rechtvaardigmaking, 6) de aanneming tot kinderen, 7) de 
geestelijkee vrede en 8) de geestelijke blijdschap. Daarbij tekenen we aan dat aan 
dee kenmerken van de wedergeboorte, het geloof en het zaligmakend geloof veel 
aandachtt besteed zal worden. Dit daar in bekeringsgeschiedenissen, preken en 
getuigenissenn veel aandacht aan de kenmerken en kentekenen van deze fasen van 
dee weg geschonken wordt. De cursief gedrukte gedeelten zijn samenvattingen uit 
DeDe redelijke godsdienst. Daarbij is gebruikgemaakt van door è Brakel gehanteerde 
taal. . 
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Dee roeping 
DeDe roeping is een genadewerk Gods, den zondaar door het Evangelie nodigende, 
uituit den staat der zonde en toorn over te gaan tot Christus, om door Hem 
verzoeningverzoening met God, godzaligheid en zaligheid te verkrijgen en de zijnen door den 
HeiligenHeiligen Geest krachtdadig tot dien staat overbrengende (p. 708). 

DeDe roeping is een genadewerk van God. De roeping werkt door het Evangelie. Het 
iss niet de Wet waardoor de mens zich geroepen weet, deze confronteert een mens 
slechtss met de hopeloosheid van het streven zelf tot zaligheid te komen. De wet 
wordtt wel de tuchtmeester tot Christus genoemd, maar zij leert Christus zelf 'niet. 
AA Brakel maakt onderscheid tussen genadewerken die voortkomen uit de gemene 
genadegenade en werken van bijzondere genade. Tot deze laatsten behoort de roeping die 
resulteertt in de verandering van de wil. 
Voortss maakt a Brakel onderscheid tussen twee soorten roeping. Voor beiden is het 
Woordd het middel. De uitwendige roeping komt tot allen die onder het Woord 
komenn ze leidt tot vermeerdering van historisch geloof. De inwendige roeping raakt 
hett hart van de mens. De mens leert de verborgen kanten van zichzelf kennen. Het 
verlangenn naar Christus en Diens heilswerk wordt gewekt. De wil wordt 
omgebogenn om gehoorzaam te zijn aan het geloof. 

Overr de uitwendige roeping zegt a Brakel (pp.714-124): Allen die onder de 
bedieningg van het Evangelie komen en Christus aangeboden gekregen hebben, zijn 
geroepen.. Zij die geroepen zijn en niet gehoorzamen, zullen zwaarder gestraft 
wordenn dan zij die het niet aangeboden hebben gekregen. Toch meent hij dat God 
vann zijn kant niet voorheeft alle mensen geloof en bekering te geven. Hij beoogt 
alleenn de uitverkorenen zalig te maken. 

Overr de inwendige roeping zegt hij (pp.724-745): De inwendige roeping komt 
zeldenn als donderslag bij heldere hemel, vaak zijn er voorbereidingen van buiten 
(onheil)) en van binnen (gedachten over zondigheid). De inwendige roeping 
bewerktt een wezenlijk onderscheid: er is sprake van een verandering in natuur en 
veranderingg in verstand, wil en genegenheden. Dit houdt in dat de mens door de 
inwendigee roeping van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt wordt. De 
deugdzaamheidd van bekeerden komt dan ook voort uit liefde, vrees en 
gehoorzaamheidd aan God. 

Dee inwendige roeping of bekering is een werk van God. In het eerste moment van 
bekeringg is de mens passief. Hij heeft geen actief aandeel in de genade. We spreken 
nietniet van een mensch, die nu bekeerd is, maar van een mens die, niet bekeerd 
zijnde,zijnde, bekeerd wordt (p. 136).De onwederstandelijke werking Gods geschiedt aan 
niemandniemand dan aan de uitverkorenen. Deze wil God bekeren en niemand zal het 
kunnenkunnen verhinderen (p. 745). 
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Dee wedergeboorte 
DeDe wedergeboorte sluit alle werkingen, de ontvangenis, de groei, het geboren 
worden,worden, in. Voor de wedergeboorte is de mens dood, door de wedergeboorte krijgt 
hijhij  het leven. Tussen dood en leven is geen derde staat, zo ook niet tussen bekeerd 
enen onbekeerd De wedergeboorte is noodzakelijk, niet wegens de rechtvaardigheid 
Gods,Gods, zij draagt immers niet bij tot de voldoening voor de schuld en tot het 
verkrijgenverkrijgen van het recht tot eeuwig leven, maar wegens den wil Gods. Het is de wil 
enen de wijsheid Gods geen volwassenen in de hemel te brengen, tenzij God hen eerst 
inin dit leven wederbare door middel van het woord (p. lAl\Deze zes dingen zullen 
wijwij  van de wedergeboorte zeggen: 

1.1. Dat de wedergeboorte een geheel andere natuur voortbrengt dan de natuurlijke 
kenniskennis Gods. Het geestelijk leven en de deugdzaamheid die voortspruit uit de 
wedergeboortee is onderscheiden van de natuurlijke kennis Gods en de uitwendige 
verlichtingg door het Woord. Het is echter niet zo dat de mens door de 
wedergeboortee minder zondigt en deugdzamer is. Wel is de grond of betrokkenheid 
vann waaruit men leeft en handelt onderscheiden230. 

2.2. Den staat, waaruit de wedergeboorte den mensch brengt en de staat waarin zij 
overbrengt.overbrengt. In wedergeboorte wordt mens overgebracht uit de dood (gescheiden 
zijnn van God) tot het leven (gemeenschap met God) (ontdekt worden aan 
gescheidenn zijn van God) 

3.3. Het middel van de wedergeboorte. 
Dee wedergeboorte wordt door het Woord gewerkt. De uiterlijke middelen (ziekte, 
armoede»» oordelen over land, huis of persoon, uitreddingen, etc.) die God gebruikt, 
werkenn niet de bekering maar brengen mensen tot het Woord en wekken in hen de 
bereidheidd om zich door dat Woord te laten bewerken. 

4.4. De verscheidene wijze 
AA Brakel benadrukt dat een mens zich niet druk moet maken over de wijze waarop 
hijj  bekeerd is: omdat hij  niet is overgebracht op deze of gene wijze die men 
zichzehenzichzehen voorschrijft of op welke wijze anderen bekeerd zijn. Zo de bekering is, 
zozo is het wel, al is het op een wijze die u nog nooit gehoord heeft. Want de wegen 
GodsGods zijn wonderbaar en de een ondervindt wel iets daar de andere niet van weet. 
MenMen moet dikwijls terugzien op de voorzienigheden en wegen waardoor God ons 
geleidgeleid heeft, dat geeft ons stof van verwonderen, van verheerlijking van God en 
vanvan vaststelling van zijnen staat (pp.750-751). 
Wijzen: : 
-- In korte tijd als in één ogenblik (Zacheüs, de stokbewaarder), anderen 

langzamer; langzamer; 

ZieZie hiertoe de beschrijving van de evaluatieve matrix in paragraaf 4.3. 
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-- Door verschrikkingen der wet, des doods en der verdoemenis (de 
stokbewaarder), stokbewaarder), 

-- Op evangelische wijze (liefde is hier belangrijker dan zondigheid) (Zacheüs); 
zichtt op de waarheid (langzame weg, ingroeien) (ƒ Petrus 1:22) 

-- Met wisselingen van droefheid, blijdschap, geloof ongeloof, vallen en opstaan. 
DitDit  is de normale weg. 

Tenn aanzien van de gewone weg van bekering wijst a Brakel de volgende 
kentekenenn en kenmerken aan: 
Godd roept allen die onder de bediening zijn, mensen reageren echter op 
onderscheidenn wijzen. Velen, zowel uitverkorenen als niet uitverkorenen, zullen 
evenn opschrikken uit de oude gang maar al snel weer op de oude weg verder gaan. 
Alss gemene werkingen van de Heilige Geest die een verandering voorbereiden 
noemtt è Brakel: Indrukken van zaligheid en verdoemenis, schrik voor toorn van 
God,God, kennis van de Heere Jezus, verborgenheid des geloofs, hoogachting van de 
staatstaat van de kinderen Gods, wens kind van God te zijn, opzet om zich te bekeren, 
biddenbidden en lezen van Gods Woord, historisch geloof, zich voegen bij Godzaligen, 
ontvliedenontvlieden grove besmettingen van de wereld 
Bijj  wedergeborenen, zo meent è Brakel, komt het verlangen komt steeds terug. 
Wedergeborenenn blijven bestendiger ook als het ervaren wat wegzakt Ze doen 
werkheiligheidd om God te bewegen hen zaligheid te schenken maar bemerken dat 
biddenn en goed doen God niet kan bewegen hen te helpen. Ze worden radeloos en 
denkenn dat ze nooit zalig kunnen worden. Hier gaat, aldus 4 Brakel, de duivel zijn 
werkk doen. Hij valt hen aan met overtuigingen dat ze het voor altijd verspeeld 
hebben.. De wedergeborenen komen tot de overtuiging God niet te kunnen dienen. 
Zee worden wanhopig en gaan de noodzaak van een Borg inzien. Christus is die 
Borg.. Hij heeft betaald met zijn lijden. Deze mensen ontvangen soms hoop, 
aanmoedigingg uit preken, Bijbel, gebed, gesprekken, etc. Zij keren zich tot de 
beloftenn van God zoals beschreven in Zijn Woord. In de overtuiging het niet in en 
opp eigen kracht te kunnen worden ze laag gebracht, dat wil zeggen ze wachten 
opp genade. In de dagelijkse oefening van het geloof, door Bijbellezing etc. groeit 
dee kennis van het geloof, groeit de hoop, het verlangen, het reikhalzend uitzien 
naar. . 
Dee exacte tijd waarop God met hen begonnen is, weet men veelal niet. a Brakel 
meentt dat dat ook niet hoeft: het is genoeg als je op goede gronden kunt besluiten 
hett Woord te geloven en met kennis van hart en daden overtuigt kunt zeggen 
wedergeborenn te zijn. 

5.5. De verscheidenheid van tijd 
Tenn aanzien van de tijd waarop een mens de wedergeboorte deelachtig 
wordt,, onderscheidt a Brakel vier leeftijdsperioden. Daarbij geeft hij de eigen aard 
vann de bekering op dat moment van/in het (geestelijk) leven aan. 
Kindheid:: De wedergeboorte is niet noodzakelijk uit het woord maar uit 
onderwijzingenn tot bekering bewrocht. Zij hebben het oog op God en angst te 
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zondigen,, è Brakel meent overigens dat het hen niet allen gelijk vergaat 
SommigenSommigen gaan zoetjes voort en met de jaren wast ook het licht, het geloof en de 
heiligmaking.heiligmaking. Anderen hebben grote tusschenpoozen. In het uiterlijk e lijk t het als 
zoudenn zij  geen genade kennen maar  van binnen blijft  het overtuigend licht, de 
bezwaardebezwaarde consciëntie, de opwellende droefheid over het verval. Daar komen 
tusschenbeidetusschenbeide verheffingen des harten, gevoelige gebeden, opzetten, tranen en dat 
gaatgaat ook wel weer over, en met de jaren komen de herstellingen al korter en korter 
opop elkander (p. 757). 
èè Brakel wijst er  vervolgens op dat de uitverkorenen niet van hun geboorte af 
wedergeborenn zijn. Evenals andere mensen zijn zij  bij  hun geboorte in de staat 
dess doods. Wel hebben zij  het zaad der  wedergeboorte in zich. Ook de 
bijzonderebijzondere bewegingen: genegenheid tot bidden, tot lezen in Gods Woord, het 
vragenn naar  geestelijke zaken en de deugdzaamheid die zichtbaar  worden in het 
levenn van een kind, zijn niet altij d kentekenen van wedergeboorte. Zij  kunnen 
voortkomenvoortkomen uit het licht der natuur, uit uitwendige verlichting door het woord en 
goedegoede voorbeelden van deugdzame ouders. Zij kunnen wel het resultaat zijn van 
hethet geloof in Christus maar zijn daarmee nog niet het gevolg van de zekerheid in 
ChristusChristus behouden te zijn (p. 759). 
Jongelingschap::  Brakel geeft hier  twee wegen aan: a) zij  die onder  uiterlijk e 
godsdienstt  geleefd hebben, voorbereidende overtuigingen hebben gehad en tot 
langzamee verandering komen, en b) zij  die in de wereld geleefd hebben, en in- en 
uitwendigg godloos zijn geweest In deze laatsten is een duidelijk e verandering 
zichtbaar.. In plaatsen waar  altij d een krachtige bediening is geweest de meesten 
tussenn hun 14e en 25e tot bekering komen. 
Mannelijk ee jaren: In plaatsen waar  geen of geen krachtige bediening is geweest 
maarr  op een zeker  moment wel aanwezig komt komt bekering in de mannelijke 
jarenn voor. In zijn beschrijving richt a Brakel zich tot zowel gehuwden als 
ongehuwden: : 
Gehuwden::  Als een van beide der getrouwden bekeerd wordt en de ander niet, die 
heeftheeft wel den eerste tegenstand van zijn wederhelft te verwachten. 
Ongehuwden::  Is iemand bekeerd en ongetrouwd, ik raad den zoodanige, geen juk 
aanaan te trekken, niet alleen niet met een ongeloovige, maar ook niet met een 
onbekeerdenonbekeerden geloofsgenoot. (...) Een zodanige leidt zich in vele verzoekingen en 
grootengrooten tegenstand want vuur en water, leven en dood kunnen toch nooit 
overeenkomen.overeenkomen. Immers men berooft zich voor een groot gedeelte doorgaans van de 
zoetigheidzoetigheid der samenleving. Twee godzaligen zijn elkander tot ondersteuning (als 
dede karakters overeenkomen) maar zoo niet dan zijn ze elkander wel tot aanstoot 
(pp.. 759-760). 
Jarenn des opfterfiomy; Snmmiffen worden wel bekeerd op het laatste van hun leven. 
DeDe ondervinding leert, dat ouden van dagen die al hun leven onder de bediening 
desdes Woords geleefd hebben en menige overtuiging hebben tegengestaan, zelden 
bekeerdbekeerd worden. Nochtans gebeurt het wel, zodat niemand zoo lang hij leeft, alle 
hoophoop is afgesneden. Men kan niemand veroordeelen en verloren achten. Zoo 
gebeurtgebeurt het ook wel, hoewel niet veel, dat jongen of ouden op het laatste van hun 
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leven,leven, op hun krankbed, of ook stervende door de handen van de justitie bekeerd 
worden.worden. Laat niemand zijn bekeering uitstellen (Pred 12:1) (p. 760). 

6. De6. De vruchten van de wedergeboorte. 
DeDe wedergeboorte verspreidt zich door alle mogendheden van de ziel, verstand, 
wilwil  en genegenheden en door al de leden van het lichaam, welke gesteld worden 
tottot wapenen der gerechtigheid Alles wordt veranderd, maar niets wordt volmaakt 
veranderd,veranderd, de oude natuur blijft  er nog, behoudt hare bewegingen en werkingen, 
daaruitdaaruit volgt de strijd tusschen vleesch en geest (p. 760). Ook hier  volgen weer 
kenmerken: : 
-- De oude en nieuwe natuur  blijven vermengd, soms krijg t het ene de 

overhandd en soms het andere. 
-- Het wereldse wordt als ijdelheid ervaren, hoogachting voor  het geestelijke. 
-- Men krijg t schept er  genoegen in om God in het handelen te zoeken. Dat hij 

tevorentevoren beminde, dat haat hij  nu, dat hij  tevoren haatte, dat bemint hij  nu. Nu is 
alal zijne liefde en lust tot God, Christus, de Godzaligen, tot de zuivere gestalte 
desdes harten: verloochening van zichzelven, nederigheid, zachtmoedigheid, 
oprechtheid,oprechtheid, vertoning van het beeld Gods, tot eer te zijn van God. 

-- Hij  krijg t andere gedachten en gaat ernaar  verlangen om van zondige gedachten 
ontslagenn te worden 

-- Hij  stelt andere doelen, het gaat niet langer  om het eigen ik, maar  om de wil van 
Godd en de dienst aan God (uit, door, voor en tot God). 

-- Het geeft een ander  vertrouwen. Van vertrouwen op eigen wijsheid, sterkte en 
goederenn verandert het naar  rust in almachtigheid, wijsheid, goedheid en 
getrouwheidd van God. 

-- Men komt tot andere daden: van daden ten dienste van begeerlijkheden van het 
vlees,vlees, naar  verlangen om alle goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden 
verzakendeverzakende matig, rechtvaardig en godzalig te leven in de tegenwoordige 
wereld.wereld. Oefening van alle deugden: nederigheid, zachtmoedigheid, 
vreedzaamheid,, behulpzaamheid, liefde, verdraagzaamheid, matigheid, 
waarachtigheidd in het spreken, wijsheid etc. 

-- Men zoekt ander  gezelschap. Men verkiest met het volk Gods liever kwalijk 
gehandeldgehandeld te worden dan met de wereld in weelde en aanzien te leven. 
HijHij  is een geheel ander mensch van binnen en van buiten, in huis en op straat, in 
gezelschappengezelschappen en in zijne eenzaamheid, in zwijgen en spreken, in zijne kleeding 
eerbaar,eerbaar, zonder naar de wereld te gelijken en tracht zoo als een licht te schijnen 
inin  de wereld zonder iemand tot aanstoot maar een iegelijk tot een voorbeeld te 
zijn,zijn, tot eer van God, tot ontdekking van onbekeerden en opbouw van bekeerden 
(P-- 763). 

Naa deze opsomming van kenmerken van wedergeboorte roept a Brakel de lezer  op 
hett  eigen leven, de eigen verlangens naast het beschrevene te leggen en na te gaan 
off  iets van deze kenmerken in het eigen leven herkend wordt. Daarna tekent hij  de 
consequentiess die verbonden zijn met de erkenning het ware geestelijk leven niet te 
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kennen.. Uw werk zal God niet bewegen om u de bekering te geven, maar ook, God 
zalzal u niet uitsluiten zoo gij u zelven niet uitsluit; gij hebt reden van hope, omdat 
GodGod u dusverre onder overtuiging gebracht heeft. Wacht dan verder op de minste 
bewegingbeweging des Geestes, volgt die op en ziet toe dat gij ze niet tegenstaat. Blijft  zo in 
volstandigheidvolstandigheid onder de middelen en geeft niet op als gij van uwe begeerlijkheden 
telkenstelkens afgetrokken wordt (p. 767). 

Tott de wedergeborenen zegt é Brakel het volgende: 
OordeeltOordeelt naar waarheid, ziet toe, ontkent het niet, zo gij het hebt. Acht het niet 
kleinklein want het is uw werk niet maar het werk van den almachtigen God Genade te 
ontkennen,ontkennen, genade in ons klein te achten is veel groter zonde dan op genade te 
roemenroemen die men niet heeft. Maakt dan de sluitreden op en zegt: dat is de 
wedergeboorte,wedergeboorte, daar ben ik van overtuigd, ik heb dat, ik zie het in mij, mijne 
conscientieconscientie geeft mede getuigenis voor God, zoo ben ik dan wede geboren. Maar 
daardaar mag het niet bij blijven 
-- verblijdt u er over met anderen, 
-- als kind van God, handelt Hij met u als een vader, ge moogt alles eisen en op 

hemhem vertrouwen, 
-- uw staat is onveranderlijk, daarom verblijdt u zonder vreze, 
-- leef in verwachting en hoop op de eeuwige zaligheid die u door de 

wedergeboortewedergeboorte ten deel is gevallen, 
-- verlaat de doden en voegt u bij de levenden, 
-- zijt niet vergenoegd wedergeboren te zijn en leven te hebben maar tracht naar 

groeigroei en wasdom, 
-- leef als levenden, vertoont uw leven door daden, door de oefening van alle 

deugdendeugden (pp. 767-768). 

Hett  geloof 
HetHet geloof is een vertrouwen des harten op Christus en door Hem op God om 
gerechtvaardigd,gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt te worden. Steunende op zijne 
vrijwilligevrijwillige  aanbieding en beloften, dat Hij  dat doen zal aan allen, die Hem daartoe 
aannemenaannemen en zich daartoe op Hem verlaten (p. 798). Het woord geloof betekent 
volgenss é Brakel (p. 770-771) het zich toevertrouwen. Dit toevertrouwen verwijst 
naarr verschillende zaken die in natuur van elkaar verschillen: a) getrouwheid in het 
volbrengenn van zijn beloften b) de leer van het geloof, c) de belijdenis van de ge-
geloofdee waarheden en d) de dadelijke werkzaamheid der ziel waardoor men de 
waarhedenn gelooft 

Wanneerr de dadelijke werkzaamheden van de ziel met het woord geloof worden 
aangeduid,, kunnen vier soorten geloof onderscheiden worden: 
HistorischHistorisch seloof: Het verhaal, de beschrijving der zaken in het Woord kennen en 
alsals waarheid toestemmen en erkennen. Deze zaken raken de persoon niet meer 
dandan de wereldsche historiën. 
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Tiid^eloof:Tiid^eloof: Kermis en toestemming van de evangelische waarheden als 
waarachtig,waarachtig, verwekkende natuurlijke bewegingen in de affecten of hartstochten der 
ziel,ziel, eene belijdenis van die waarheden in vereeniging met de kerk en een 
uitwendiguitwendig gedrag volgens hunne belijdenis, zonder vereeniging met Christus tot 
rechtvaardigmaking,rechtvaardigmaking, heiligmaking en zaligheid 
Wondergeloof:Wondergeloof: Overreding des harten door onmiddellijke werking Gods, dat dit of 
datdat werk boven den loop der natuur, op ons zeggen of bevel, geschieden zal. 
Zaligmakendd geloof ook wel genoemd rechtvaardiemakend geloof. Zij verschilt met 
dee andere geloven in haar natuur. 
Inn wat volgt worden de eigenschappen en kenmerken van dit zaligmakend geloof 
besproken.. De eigen natuur van het zaligmakend geloof omschrijft a Brakel als het 
toestemmenn van de waarheden van het Evangelie, en een vertrouwen op God door 
Christus,, zich Hem toe te vertrouwen. 

Vervolgenss gaat é Brakel in op de zaak waar het woord 'geloof naar verwijst. 
1)) Geloof is noodzakelijk, omdat niemand zonder geloof zalig kan worden. 
2)) De hebbelijkheden die door oefeningen worden verkregen of van God 

wordenworden ingestort om de wil en het verstand te volmaken zijn: geloof, hoop en 
liefde.. Zij worden van God ontvangen. Hij begint, bewaart en vermeerdert ze. 

3)) Het geloof zetelt in de wil en de ziel. Daarbij tekent & Brakel aan dat alleen de 
uitverkorenenn onderwerp van geloof zijn. Dit laatste betekent onder meer dat 
niett verondersteld mag worden dat zij die gedoopt zijn vanzelf geloof 
ontvangenn hebben. Geloof veronderstelt: de mogelijkheid tot het gebruik van 
hett verstand, kennis van goddelijke dingen, het beoefenen van de deugd (in 
daden)) en het horen van het Woord. Het geloof is slechts uit het gehoor. 

4)) Het geloof heeft zijn zitplaats in de ziel, dat wil zeggen in het verstand, in de 
will  en in de genegenheden. Het geloof uit zijn werkingen in het lichaam. 
Hoewell  kennis en toestemming van het geloof noodzakelijk zijn, bestaat het 
gelooff  in vertrouwen. 

5)) Het voorwerp van geloof is het Woord. Geloof voert via het woord tot Christus 
enn via Christus tot God. 
aa Brakel maakt onderscheid tussen God te geloven en in God te geloven. 
Onderr 'God te geloven' verstaat hij de beloften voor waar houden en van 
daaruitt door Christus tot God te naderen, in Hem te geloven, vertrouwen in 
Hemm te stellen en zich daardoor versterkt en verwachtende te weten. Maar in 
God,God, in Christus te gelooven, ziet op God, op Christus zelf, niet alleen als 
belovendebelovende en waarachtig maar ook als almachtig, getrouw, wijs en goedig (p. 
780). . 

6)) De vorm, het wezen of de aard van het geloof bestaat aldus é, Brakel in het 
vertrouwenn op Jezus en zich aan Hem toe te vertrouwen. Geloof bestaat niet a) 
inn de liefde; b) in de gehoorzaamheid en de onderhouding der geboden Gods, 
i.e.. zij is niet in de werken; c) in het vertrouwen dat Christus mijn Zaligmaker 
is;; d) in het willen Jezus tot Zaligmaker te hebben; noch e) in de toestemming 
vann de waarheid van het evangelie. . 
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Vervolgenss beschrijft Brakel waarin het geloof wel bestaat Hij  tekent daarbij 
aann dat ze niet altij d in deze volgorde voorkomen. 
a)a) Vooraleer iemand gelooft, komt door de prediking van het Woord in den 

menschmensch eene overtuiging van zijnen ellendigen staat in zichzetven, eene 
onvergenoegdheidonvergenoegdheid en verlegenheid over zijnen staat. Hij  vindt zich van 
GodGod gescheiden, in welks gunst en vereeniging hij ziet zijne zaligheid te 
bestaan. bestaan. 

b)b) Hij  krijgt kennis van de aanbieding van Christus. Dat Hij  ook hem wordt 
aangebodenaangeboden dewijl hij  het evangelie hoort. 

c)) Hij  wordt hongerig en dorstig, begerig, om deel te krijgen aan Christus en 
zijnn verdiensten om door  Hem met God verzoend te worden, in vrede, 
liefde,, ootmoed en gehoorzaamheid met Hem te wandelen. Smart over  het 
gemis. . 

d)d) Hij  wendt zich naar Christus toe, neemt toevlucht tot Hem. Hij  durft 
somtijdssomtijds niet, somtijds is hij duister, somtijds moedeloos door het gezicht 
vanvan zijn zonden. 

e)e) Hij  neemt, al worstelende vrijmoedigheid om Hem aan te nemen. Hij  kent 
zichzich ontbloot, ziet Jezus als bekwaam, volkomen genoegzaam, als 
gewillig,gewillig, waarachtig zich aanbiedende, als belovende niemand die komt 
tete zullen uitwerpen. Hij  neemt Hem aan, willigt zijne aanbieding en 
noodigingnoodiging in. 

f)f)  Hij  vertrouwt zijn lichaam, zijn ziel, zijne zaligheid aan Christus toe, laat 
hethet op Hem aankomen, laat zich dragen van Christus, leunt, steunt op 
Hem.Hem. Hij  is bezig met de daad van vertrouwen, het zich Hem toe te 
vertrouwen,, te oefenen. 

g)g) Hieruit volgt de verzekering. Het vertrouwen dat Christus zijn zaligmaker 
is.is. Al oefenende het geloof, al biddende, al worstelende maakt hij  de 
sluitredensluitreden op. Schouwende op a) de daden des geloofs waarvan de ziel 
bewustbewust wordt, b) de volheid van Jezus, c) de beloften en hare zekerheid 
DusDus besluit hij:  Jezus is mijne en ik ben Zijne. 

h)h) Hieruit vloeit heiligheid (p. 790-792). 
7)) De oorzaak van geloof is God, de mens kan uit zichzelf niet geloven. Zowel het 

beginn als de wasdom van het geloof zijn van God. Het wordt gewerkt middels 
hett  Woord. De Heilige Geest geeft het historisch geloof. 

8)) Het doel van het geloof is de verheerlijkin g van God in Zij n volmaaktheden. In 
hett  geloof geeft de mens God de eer  van: a) Zij n rechtvaardigheid, b) Zij n 
mensenliefde,, c) Zij n genade, d) Zij n wijsheid, e) Zij n almacht, f) Zij n 
waarheid,, g) Zij n getrouwheid en h) Zij n algenoegzaamheid. Het einde des 
geloofsgeloofs aan de zijde des menschen is hier rechtvaardigmaking, vrede, 
aannemingaanneming tot kinderen, heiligmaking en hierna de eeuwige zaligheid (p. 
794). . 

9)) De verschijningsvormen van het geloof zijn: heiligheid, ongeveinsdheid, 
werkzaamheid,, duurzaamheid. 

333 3 



Bijlagee 3 

10)) De effecten of vruchten van het ware zaligmakende geloof zijn: 
rechtvaardigmaking,, vrede met God, vrijmoedigheid in de toenadering tot 
God,, de vereniging met Christus en door Hem met God, de aanneming tot 
kinderen,, de reiniging van het hart, het overwinnen van de duivel, de 
overwinningg van de wereld, de liefde, allerlei goede werken. 

11)) De overeenkomsten tussen zaligmakende geloof en het tijd- en historisch 
gelooff  zijn deze: het Woord is het voorwerp van geloof, kennis van 
Goddelijkee waarheden is vereist en men stemt het Woord als waarheid toe. 
Onderscheidd wordt gevonden in het volgende: de tijdgelovige beschouwt en 
kentt de waarheden in het verstand maar het hart blijf t een steenrots. 
Tijdgelovenn kennen geen vereniging met Christus, geen verlangen naar Hem, 
zijj  hebben blijdschap zonder wortel, zij dragen geen vruchten dan schijn en 
kwadekwade vruchten. 

12)) Het tegendeel van het ware geloof is het ongeloof van de ongelovigen, de 
heidenen,, maar ook de onwetenden in de eigen kerkgemeenschap. Dus gaat de 
grootegroote menigte naar de hel en aan hun verderf maken zich schuldig de 
leerarenleeraren en ouderlingen die hen zoo gerust in hunne onwetendheid laten 
voorgaanvoorgaan en tot de heilige tafel laten toetreden (p. 798). 

éé Brakei sluit het hoofdstuk over het geloof af met een toepassend gedeelte. Hierin 
tekentt hij verschillende soorten mensen op basis van kenmerken die hij aan 'het 
gelooff  onderscheiden heeft. Iedere kenschets sluit hij af met een oproep aan de 
lezerr die zich in die schets herkent: Komt nu gij, wie gij zijt, houdt een weinig stil, 
enen laat ik u eens bewegen tot het geloof. Ik zal verscheiden soort van lezers en 
hoordershoorders hebben, die ik eerst zal ontdekken aan zichzelven en dan trachten te 
brengenbrengen tot Christus (p. 798). 
a)) Mensen die geen kennis hebben van zichzelf, Christus, geestelijk leven of de hel. 

Zijj  hebben wel natuurlijke kennis van God maar denken daar niet aan en gaan 
verloren.. Daarom tracht van dezen oogenblik aan tot kennis te komen en in staat 
tete komen dat mijne opwekking tot het geloof u bewege. 

b)Onwetenden,, mensen met letterkennis. Zij zijn gericht op dingen en rijkdommen 
vann de wereld. Zij wenden zich van God af. Laat u door de schrik des Heeren 
bewegenbewegen tot het geloof 

c)) Mensen die alle tijd nodig hebben om het hoofd boven water te houden, zij 
hebbenn geen tijd voor geestelijke zaken. Daarom ook gij, laat u bewegen tot het 
geloof,geloof, zonder 't welk ook gij niet zalig kunt worden. 

d)Mensenn die zich inbeelden te geloven en vasthouden aan vormen en religieuze 
praktijken.. Ziet toe en verleidt u niet en verhardt u niet tegen het Woord aan 
maarmaar laat u bewegen tot het geloof 

e)) Mensen die er niet ver vanaf staan. Zij hebben zicht op hun ellende. Ze willen 
well  anders maar het komt er niet van. Ongeloof weerhoudt hen. Ze zijn te grote 
zondarenn Christus zou hen niet willen hebben. Wordt toch ernstig, en laat u 
bewegenbewegen tot het geloof Blijft  toch zoo niet tusschenbeide staan, want zoo zoudt 
gijgij  verloren gaan. 

334 4 



Herkenningspuntenn op de weg 

f)) Mensen voor wie geestelijke zaken zo gewoon zijn dat ze hun kracht en indruk 
verlorenn hebben. Keert naar binnen, wordt kinderen, ziet u niet over het hoofd, 
onderzoektonderzoekt uw eigen hart en beproeft u zehen of die zaken die gij anderen 
voorsteltvoorstelt waarlijk in u zijn, of gij erop verliefd zijt. 

KomtKomt Gij allen die ik genoemd heb, en ook die welke ik niet genoemd heb. Komt 
allenallen in welke hoedanigheid gij ook zijt, komt tot Jezus, gelooft in Hem en gij zult 
zedigzedig worden. Denkt iemand, dat is den weg te ruim gesteld. Ik zeg niet dat zij zalig 
zijnzijn en zullen worden maar dat Christus ook zulken roept en dat dezulken ook wel 
deeldeel aan Christus krijgen. Komt allen en laat u bewegen tot geloof, want. 
-- De staat van de niet gelovigen is een ellendige staat, buiten Christus is niet dan 

onrust; onrust; 
-- In Christus is alles, is volkomenheid: wegneming alle zonden, verzoening met 

God,God, bevrijding van eeuwige toorn, in hem volheid van geest, licht, leven, 
volkomenvolkomen zaligheid Hij is almachtig algoed, getrouw en zal voleinden wat hij 
begonnenbegonnen is; 

-- De zaligheden worden aangeboden; 
-- Niemand zal worden weggezonden; 
-- Het is geen vrijblijvend aanbod, God gebiedt het; 
-- Niet geloven is een vreselijke zonde, want het stelt God als leugenaar 
-- Het verheerlijkt Jezus. 
NeemtNeemt nu alle deze beweegredenen tezamen, overlegt ze met aandacht, houdt u stil, 
laatlaat de kracht van die op uw hart werken of het de Heere behaagde u over te 
brengenbrengen uit de macht des Satans en der duisternis in zijn koninkrijk (...) 
Watt verhindert u tot Christus te komen? Onwetendheid? Gebruik dan de middelen. 
Onwilligheid?? Ga dan heen, heen, dat u verloren gaat is eigen schuld. Vrees? Beziet u is 
hethet 'durf niet' of 'luiheid'? Wat maakt u vreesachtig? Zondigheid? Kan iemand te 
vuilvuil zijn om gereinigd te worden? Niet genoeg verbrijzeld? Werpt die inbeelding 
weg,weg, want dat is niet naar het woord, 'niet genoeg' is geen voorwaarde uit het 
Woord Woord 

WareWare gelovigen, die het beginsel des geloofs in u hebt, tot u heb ik nog een woord 
ofof twee te zeggen: Te weinig voortgang? Laat gij de oefeningen des geloofs na 
doordoor luiheid, beslommeringen? 
^Tracht^Tracht toe te nemen in het geloof, oefent u in de stappen des geloofs, in de 

overgave. overgave. 
b)Maakk gebruik van de beloften. 
c)Gaa door het geloof tot God en rust in Hem en Zijn volmaaktheid. 
DusDus geloovende en door dat geloof levende, gaat men voort van kracht tot kracht, 
totdattotdat men ingaat in de heerlijkheid waar men niet meer zal leven door geloof 
maarmaar door aanschouwen (p. 798-808). 
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Zaligmakendd geloof 
MenMen moet zich niet inbeelden dat het ware geloof en het tijdgeloof eikanderen zoo 
nabijnabij komen dat ze zeer bezwaarlijk van eikanderen te onderkennen zijn en voor 
hethet meerendeel maar in tijd en geduurzaamheid verschillen, want zij zijn in de 
geheelegeheele natuur van eikanderen verscheiden. 
Mett  deze uitspraak begint a Brakel zijn hoofdstuk over  het zaligmakend geloof. In 
ditt  hoofdstuk gaat hij  behandelen: a) de noodzakelijkheid van de beproeving, b) de 
verscheidenee soorten mensen ten aanzien van de beproeving, c) verkeerde gronden 
waaropp gerustgestelde mensen eeuwig verloren gaan en d) de eigenlijke natuur  van 
hett  ware geloof naar  zijn begin, wezen en het gevolg. 

Add a) De beproeving is volgens é Brakel noodzakelijk, omdat niet beproeven 
mensenn zorgeloos houdt, tij d doet verliezen, de kracht uit de middelen der 
zaligheidd haalt, maakt dat mensen niet meer  geraakt worden door  de bedreigingen 
enn oordelen van God. Het houdt een mens in de wereld en de zonde. Beproeving is 
dee sleutel tot hemel dan wel hel. Voorts meent a Brakel dat beproeving nodig is 
omdat: : 
-- men niet zorgeloos mag zijn ten aanzien van de vraag of men een kind Gods, dan 

well  des duivels is; 
 niet alle belijders gelovigen zijn; 

-- men middels beproeving zicht krijgen op het eigen hart en de ongerechtigheden 
daarin.. In de beproeving leert men de wrekende rechtvaardigheid van God 
kennenn en gaat zich op Jezus richten voor  rechtvaardigmaking en heiligmaking; 

-- het een bevel, een raad Gods is en men anders God ongehoorzaam is; 
-- het een mogelijkheid voor  ieder  mens is tot kennis van zijn staat (dood of levend) 

tee komen. 

Add b en c) Om de lezer  behulpzaam te zijn bij  de beproeving van de eigen ziel 
schetstt  hij  een aantal 'gestalten' die een mens naast het eigen leven kan leggen om 
zichh daaraan te spiegelen 
11 Onwetenden a: Men vindt menschen die noch kennis, noch begeerte noch gezette 

gedachten,gedachten, noch samenspraken hebben van God, hemel, hel, ziel, verbond. 
Middelaar,Middelaar, geloof of bekering, Hunne gedachten gaan niet hoger dan de aarde 
enen niet dieper dan het zichtbare. 

22 Onwetenden b: Anderen weten wel dat ze godloos, aardsch, onherboren zijn, 
zeggenzeggen wel ronduit dat ze zoo doende niet zalig kunnen worden en evenwel is er 
nochnoch gevoel, noch droefheid, noch ernst om het zondig leven te laten en zich te 
bekeren,bekeren, zij zijn betooverd en van den duivel bezeten. Zij willen op hun hart en 
staatstaat niet wederkeren. Dezen zijn bij zichzehen al veroordeeld en uit hun hart en 
mondmond zullen ze geoordeeld worden. 

33 Ernstelozen: zij zijn uiterlijk  godsdienstig, ze zien dat ze niet geestelijk leven (...) 
zeze zien dat hun leven is in zichtbare dingen, maar het klemt hun hart niet zeer. 
ErEr  is geen ernst en zo er al eens een beweging komt om waarlijk over te gaan zo 
beletbelet een beminde zonde het. Ze kiezen voor het aardsche. 
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44 Uitwendig godsdienstigen: Zij  zijn door de kennis van de Heere Jezus de 
besmettingbesmetting van de wereld ontvloden, begeven zich onder het gezelschap van 
godzaligengodzaligen maar ze komen niet tot het eigenlijke besluit in wat staat zij zijn, dat 
latenlaten ze in het midden, ze weten het niet. Ze klagen wel over hun geestelijke 
armoedearmoede bij andere vromen doch het is stilletjes om alzoo de achting, de liefde 
enen het medelijden van godzaligen te hebben. 
DochDoch van dit slag zijn er ook wel die zeer bekommerd en bevreesd en benauwd 
alal hun leven in deze overtuiging henengaan en evenwel blijven die ze zijn, 
zonderzonder Geest en leven 

55 Die het zich inbeelden: zij weten dat ze bij God wel staan, dat ze zalig worden, 
daardaar twijfelen ze niet eens aan, maar welke grond hebben ze? 
Geenn grond: onwetenden. Maar er zijn ook vele kleinwetende godzaligen die wel 
verzekerdverzekerd zijn door de Geest Gods in hun hart en nochtans geen redenen van 
hunnehunne verzekering kunnen geven, doch zij hebben redenen, cd kunnen zij die niet 
voorstellen. voorstellen. 
Valsee gronden: leven in de natuur en zichtbare dingen en stellen hun geweten 
gerustgerust of beletten dat ze niet onrustig worden door velerlei eigen gestelde en 
gesmeedegesmeede kenteekenen: a) God is barmhartig en genadig voor wie Hem daarom 
bidden,bidden, b) Christus is voor allen gestorven, hebben wij dan zonden, in Hem 
hebbenhebben wij wederom de verzoening, c) ik leef zoo godloos niet, ik ben gedoopt, ik 
gaga ten avondmaal, ik ga vlijtig ter kerk etc. wat wil men meer van mij hebben?, 
dpdp God zegent mij zeer overvloedig, dat acht ik een teken dat Hij  mij liefheeft, e) 
GodGod kastijdt mij, ik heb veel verdriet en tegenspoed in mijn leven en zo denk ik, 
diendien God kastijdt, dien heeft hij lief. 
Goedee gronden: maar ten onrechte toegepast: de kentekenen die ze doorgaans 
zichzich stellen zijn deze: droefheid over de zonde en angst der wedergeboorte, 
geloofgeloof in den Heere Jezus en daaropvolgende blijdschap des Geestes en 
bekeeringbekeering en heiligmaking des levens. Dezen onderzoeken zich niet ernstig 
gaangaan op het uiterlijke af, de gronden waarop zij bouwen zijn oppervlakkig 
uiterlijkuiterlijk  raken het hart niet, zij willen niet ontdekt zijn en zijn erg gericht op wat 
anderenanderen van hen denken (pp. 810-816). 

Add d) De kentekenen van het ware geloof: 
Droefheidd over  zonde. Maar  niet alle droefheid over  de zonde is ware droefheid, 
menn moet onderzoeken wat de oorzaak, de wijze, de gestalte van de ziel is. 
Dee oorzaak van de droefheid der  onherborenen is 
-- zwaarmoedigheid: Ze geven geen redenen, ze snijden niet om uit droefheid 

verlostt  te worden, ze blijven dezelfde tenzij  ze op andere gedachten gebracht 
wordenn en droefheid omslaat in uitgelaten zijn. 

-- schrik voor  verdoemenis: Ze klagen en huilen, verzekeren zich echter  niet, 
wanneerr  de bui over  is menen ze dat ze grond en reden hebben, maar  het was 
slechtss angst. 

-- schande of toegebrachte schade die als straf van God gezien wordt 
-- het begaan van te grote zonden die een ander  te veel schade berokkenen. 
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Dee oorzaak van de droefheid der herborenen is 
-- dat zij gezondigd hebben tegen de goedheid en de heiligheid Gods. 
-- het nalaten van het goede, onbestendigheid en onmacht om het in de toekomst 

beterr te doen. 
-- het gemis aan gemeenschap met God, maar daar wel naar verlangen. 
-- het trachten de droefheid te vermeerderen en te vergeestelijken. Zij ontlopen de 

droefheidd niet, zoeken geen afleiding. Zij treuren om de hardheid en 
ongevoeligheidd van het hart, verlangen ernaar vermorzeld en verbrijzeld te 
wordenn onder de toom Gods. De droefheid zelf is echter niet voldoende. Ze 
willenn deze vergeestelijken, willen ervaren dat ze hun ogen niet durven opslaan 
naarr God. Ze willen tekenen zien van verzoening met Hem. 

-- de grond voor bekering, dat wil niet zeggen dat ze de zonde overwinnen en nooit 
meerr zouden begaan, wel dat zij meer haat tegen de zonde krijgen en de strijd 
tegenn de zonde aangaan. 

Hett geloof zelf. Daarbij onderscheidt a Brakel wederom het tijden schijngeloof van 
hett ware geloof 
Tiid-,, schijn-, historisch geloof: hierbij is sprake van het in meer of mindere mate 
kenniss hebben van God, Christus, de Schrift en geestelijke zaken. Deze kennis 
vormtt niet het voorwerp van de gedachten. Ze geloven waarheden buiten hen en 
beeldenn zich in dat deze in hen zijn maar ze kijken niet naar het eigen hart. Ze 
voelenn getuigenissen in het hart, verblijden zich daarover maar ook hier staan zij 
niett kritisch tegenover hun eigen geest, doorzoeken zich niet en uit angst voor 
zondigenn twijfelen zij niet aan de eigen staat (pp.821-822). Tijdgeloof is, volgens a 
Brakel,, een staren naar de beminnelijkheid der zaken en een zich verblijden in de 
beloftenn zonder het hart te onderzoeken en waarachtige onderhandelingen met God 
enn Christus te hebben. 
Hett ware geloof: Dit geloof neemt de Heere Jezus aan met het hart en dat dikwijls. 
Hett is niet een zich vergapen aan zaken en goederen. Niet slechts de goederen die 
Christuss een mens geeft (verlost te zijn van alle kwaad en alle zaligheid deelachtig 
tee worden) maar Christus zelf is hen dierbaar. De dierbaarheid van Jezus trekt oog, 
harthart en handen naar Hem toe (p. 824). Ze nemen Hem aan in zijn drie ambten 
(Profeet,, Hogepriester en Koning) als hun algenoegzaam deel en staan af van 
anderee zaken. Zee geven zich in goede en kwade tijden geheel aan Hem over. 
Zijj  willen dadelijke gemeenschap met God in Christus. Naar dat ze verre of nabij 
zijn,zijn, daarnaar zijn ze blijde of droevig. Deze ware vreugde is in God, zij maakt de 
ziell  klein, verbindt de ziel in de liefde aan God, maakt de ziel heiliger en maakt dat 
dee mens vrijwilli g Zijn wil doet. 

Dee heiligheid: want het ware geloof reinigt het hart, het is werkzaam door de 
liefdeliefde en levendig door goede werken. (...) Zodat dan alle menschen die nog in de 
natuurnatuur zijn, die godloos leven in hoovaardigheid, hoogmoed, brasserij, 
dronkenschap,dronkenschap, ontuchtigheid, onrechtvaardigheid, liegen en bedriegen, haat en 
nijd,nijd, deze en diergelijke, alle waarlijk geen geloof hebben. 
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Hett  laten van godloosheden, het doen van deugden en het naar  binnenkeren en 
lettenn op de gedachten en bewegingen van de ziel, doen tijdgelovigen volgens a 
Brake!!  ook, en wel uit liefde tot de deugd en om God een dienst te doen. Uit deze 
zakenn kan een mens dan ook niet afleiden of het ware leven al dan niet in Hem is. 
Hierr  is het onderscheid: de tijd-geloovigen werken alleen, of doe»' de rede, door de 
billijkheid,billijkheid,  door de beminnelijkheid der zaken of door het karakter, of door de 
opvoeding,opvoeding, of door vreeze van straf of om van mensen gezien te worden en om op 
eeneen grovere of fijnere wijze, eer, liefde, achting verwondering goederen te 
verkrijgen.verkrijgen. Maar zij werken niet door Geest en leven. Doch de godzaligen werken 
doordoor de Geest en uit het inwendig begin des geestelijken levens (p. 830). 
Dee eigen aard van de heiligmaking die volgt uit het ware geloof werkt a Brakel 
naderr  uit: 
a)Dee heiligmaking geschiedt door  het geloof. Het geloof overwint de wereld, het 
hartt  wordt door  het geloof gereinigd. 
b)Dee heiligmaking geschiedt met een hart dat voelt, gelooft, hoopt of arbeidt om 
Godd als onze God te mogen hebben. 
c)Dee heiligmaking komt voort uit de liefde Gods, uit de vreze Gods en geschiedt in 
gehoorzaamheidd aan God, Zij n wil is hun wet. 
d)Genoemdee zaken gaan volgens a Brakel altij d samen. In hun samengaan ligt het 
wezenlijkee onderscheid in deugdzaamheid. Op deze punten volgt weer  een 
toepassendd gedeelte. Onderzoekt u naarstig wat in u is.... (...) ontkent (vanuit de 
beschamingbeschaming en de vernedering) de genade Gods niet, dewijl het een beginsel is van 
leven,leven, dat groeien en nooit sterven zal. 

Dee Rechtvaardigmaking. 
Rechtvaardigmakingg heeft volgens a Brakel te maken met de wet. Hij  onderscheidt 
dann ook burgerlijk e rechtvaardigheid en goddelijke rechtvaardigheid. Deze laatste 
splitstt  hij  uit naar  de rechtvaardigheid der  Wet en rechtvaardigheid van het 
Evangelie.. Mensen die voldoen aan de rechtvaardigheid der  Wet komen in hun 
gestalte,, daden, motieven en wijze van doen volledig overeen met de Wet die God 
dee mens gesteld heeft. De rechtvaardigheid van het Evangelie is volledig in 
overeenstemmingg met de Wet Gods. Zij  wordt de mens eigen, omdat de Borg Jezus 
Christuss door  het dragen van de straf en het volbrengen van de Wet in zijn plaats de 
gerechtigheidd verworven heeft. De mens neemt die op de aanbieding door  het 
gelooff  aan. Een persoon is rechtvaardig indien deze in overeenstemming met de 
Wett  leeft, hetzij  uit zichzelf, hetzij  in de Borg. Slechts de rechtvaardigheid van het 
Evangeliee is zaligmakend. 

Dee zaak waar  het in de rechtvaardiging om gaat is deze: Rechtvaardigen is een 
genadewerkgenadewerk van God als rechtvaardige Rechter, den uitverkorenen om de 
gerechtigheidgerechtigheid van Christus den Borg hun van God toegerekend, en van hen door 
hethet geloof aangenomen, vrijsprekende van schuld en straf, en hen verklarende 
erfgenamenerfgenamen des eeuwigen levens (p. 843). 
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Dee ygrm, het wezen waarin het rechtvaardigen bestaat is a) het vrijspreken van 
schuldd en straf en b) het aanwijzen van het recht van eeuwig leven, erfgenaam van 
dee eeuwige zaligheid te zijn. Rechtvaardigmaking heeft de verdiensten van Christus 
tott  een grondd en reden. 
Dee oorzaak, [de bron], waaruit de rechtvaardiging ontspringt is God: Vader, Zoon 
enn Geest. 
Hett  fundament, de reden van de rechtvaardigmaking is niet de menselijke 
gerechtigheidd maar  de gerechtigheid van Christus en de toerekening en aanneming 
vann Diens werk. Hij  heeft de straf voor  de zonden voldaan en de Wet volbracht, dit 
iss de bronn van de rechtvaardigmaking van de uitverkorenen. 
Hett  middel der  rechtvaardigmaking is het geloof. Het geloof neemt eerst de 
gerechtigheidd van de borg aan. Met deze aangenomen en geëigende gerechtigheid 
keertt  de gelovige tot God en vertoont Hem die gerechtigheid en begeert daarnaar 
geoordeeldd en gerechtvaardigd te worden. Hij  keert zich dus tot de beloften: 
vergevingg van zonden en het eeuwig leven. De rechtvaardigmaking geschiedt 
herhaaldelijk.. Rechtvaardigmaking geschiedt dikwijls, zoo menigmaal de mensch 
dede daad des geloofs in Christus tot rechtvaardigmaking oefent, welke niet is eene 
verzekering,verzekering, dat ze eens en voor altijd gerechtvaardigd waren, maar een dadelijk 
enen dagelijks vergeven (p. 852.) a Brakel licht toe: 
-- Christus heeft niet voor  alle mensen maar  alleen voor  de uitverkorenen voldaan 
-- Goede werken, hoe nuttig en nodig zij  zijn om God te verheerlijken, onze naaste 

tee stichten en zelfverzekerd te worden van de oprechtheid van het geloof, dragen 
niett  bij  aan de rechtvaardiging door  het Evangelie. 

-- De mens wordt om niet [uit genade] gerechtvaardigd. 
-- All e menselijk handelen onvolmaakt is. Ook de wedergeboren mens zondigt 

dagelijkss in gedachten, woorden en daden. 
-- Een mens wordt niet om, uit of door  het geloof gerechtvaardigd. Geloof is het 

middell  tot rechtvaardiging. 
-- De rechtvaardigmaking is een voorbijgaande daad, die daarom telkens herhaald 

wordt.. Daarbij  is het gebed van groot belang. 

éé Brakel meent dat vanuit de onverbrekelijke samenschakeling van de verkiezing, 
roeping,, geloof, rechtvaardigmaking en heerlijkmakin g de mens van zijn 
rechtvaardigmakingg verzekerd kan zijn. Hij  noemt daartoe de volgende bewijzen: 
-- Wanneer  men het geloof beproeft kan men tot kennis komen of men het heeft of 

niet t 
-- Men moet bidden om zowel de verzekering als de vruchten van de verzekering. 
-- Er  zijn plaatsen waar  uitdrukkelij k geschreven staat dat gelovigen verzekerd zijn. 
-- Er  zijn plaatsen waar  geschreven staat dat gelovigen de vruchten van de 

verzekeringg hebben. De vruchten kunnen er  niet zijn zonder  dat de verzekering er 
zelff  is. Deze vruchten zijn: vrede, roemen in hope der  heerlijkheid Gods, 
vrolijkhei dd en blijdschap over  gerechtvaardigd zijn, God aanroepen met naam 
Vader,, het danken voor  het deel hebben aan zaligheid, overbrenging in Christus. 
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-- Het blijk t uit de verzegeling door  de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt 
overeenkomstigg het Woord 

Vervolgenss geeft ó Brake! aan dat de mens moet arbeiden151 om de beloften van het 
gelooff  aan te nemen teneinde in de staat van rechtvaardiging te kunnen komen. Hij 
roeptt  zijn lezer  op met de volgende argumenten: 
-- Men kan er komen, niemand heeft te wanhopen. Hij  mag dit grote goed zoeken 

enen moet het zoeken omdat God het gebiedt en aanbiedt en zoekende zal hij  er 
ookook zeker toe komen, daar God het aan de zoekers beloofd heeft. Het niet doen is 
boosheid,boosheid, versmading van God, wereldsgezindheid, luiheid 

-- Het is ellendig te sterven zonder  de rechtvaardigmaking, want de eeuwige toorn 
vann God hangt boven uw hoofd, eeuwig verdoemd zal de mens zijn. Maar  een 
menss die in dit leven verzekerd is van de vergeving van zijn zonden en de 
eeuwigee erfenis, zal vrolij k kunnen sterven. 

-- Te leven in onverzoende staat is ellendig, want de conscièntie knaagt, er  is steeds 
vreess voor  de toorn Gods. Buiten God ligt in alles de vloek verborgen. Gif'  zijt 
vervloektvervloekt in uw zien, hooren spreken, wandelen, nering en hanteering (p. 892). 

-- Het is goed te leven in verzoende staat. Er  is dankbaarheid om alle tekenen van 
Godss liefde in al wat ze ontvangen. 

-- Veel zaligheden zijn in de rechtvaardigmaking ingesloten: eeuwigdurende 
vergevingg van alle schuld, vuil wordt afgewassen, aanneming tot kinderenden tot 
erfgenamenn van het eeuwig leven gesteld worden. Leven in onderlinge liefde. 

Dee vruchten der  rechtvaardigmaking zijn een vrolij k hart, na het vallen niet blijven 
staann maar  opstaan en verder  gaan, een vrijmoedige toegang tot de troon der 
genadee en het met lof van God vervuld zijn van hart en mond. Rechtvaardigmaking 
leidtt  tot verdergaande heiligmaking: Ootmoedig met God te wandelen, met een 
heiligheilig ontzag Hem eer en, Hem lief te hebben, Hem te vrezen en Hem in doen en 
latenlaten weibehaaglijk te zijn (p. 894). 

Tott  slot van het hoofdstuk over  de rechtvaardigmaking noemt &  Brakel de 
kentekenenn op grond waarvan iemand kan ontdekken al dan niet gerechtvaardigd te 
zijn: : 
11 Vernedering over  zonden (niet een verbrijzelen maar  een erkennen van 

zondigheid)) droefheid en vreze. 
22 Werkzaamheid van het geloof. De mensen, zo overtuigd, ziet dat hij  van den 

rechtvaardigenrechtvaardigen Rechter niet anders kan dan verdoemd worden, ziet daarom om 
naarnaar een borg die in zijn plaats aan de rechtvaardigheid Gods voldoet en vindt 
JezusJezus Christus. Hij ziet en erkent de aanbieding van de gerechtigheid cum zich 
hoehoe zondig hij ook is en neemt toevlucht tot Hem. Erkent zich ellendig en 
verdoemlijk,verdoemlijk, krijgt in vernedering een schriftplaats op het hart gedrukt. Bevindt 

2311 De waken van de mens dienen niet om de mens te rechtvaardigen maar  om de beloften aan te 
kunnenn nemen. 

341 1 



Bijlagee 3 

zichzich gerechtvaardigd en krijgt door de Heilige Geest de verzegeling waarop hij 
vredevrede en blijdschap vindt (p. 896). 

33 Rechtvaardigmaking en heiligmaking beiden. Deze heiligmaking wordt zichtbaar 
in::  de gerichtheid op God, de haat en weerzin voor  het zondig hart, de angst te 
zondigenn en de smart op de zonde, het voornemen het leven te beteren en het 
gebedd om kracht en leiding van de Heilige Geest, de aflceer  werelds gezelschap, 
verdriett  om de zonde als zonde, honger  en dorst naar  gerechtigheid en de 
dadelijkee overwinning van zonden waarin men tevoren leefde. 

44 Gods woord wordt tot rechter. Hij brenge zijn hart voor de alwetende God, hij 
doorzoekedoorzoeke zijn hart, veile een rechtvaardig oordeel over zichzelven (p. 898). 

aa Brakel eindigt het hoofdstuk over  de rechtvaardigmaking met een viertal 
waarschuwingen: : 

-- rechtvaardig jezelf niet als God je verdoemt; 
-- verdoem jezelf niet als God je rechtvaardigt; 
-- weet je jezelf gerechtvaardigd, geef dan niet toe in zonden omdat zij  door 

Christuss zijn voldaan; 
-- tracht voortdurend opnieuw gerechtvaardigd te worden, uit verlangen, maar  ook 

omdatt  er  steeds zonden tussenkomen die rechtvaardiging nodig hebben. 

Dee aanneming tot kinderen. 
DeDe aanneming tot kinderen lip besloten in de rechtvaardigmaking Kinderen Gods 
zijnn van God (Schepper  èn Vader) afkomstig, zij  hebben een geestelijke natuur. Ze 
hebbenhebben het hemelsche in het oog. Daar spreken ze van, dat zoeken ze, met een 
hemelschehemelsche wijsheid beschikken ze hun doen en laten (p. 904). 
ZoveelZoveel lager de staat van een kind Gods was in zijn natuur, zoveel hooger is de 
staatstaat van een kind Gods te zijn, zoveel te heerlijker is het uit die ellende 
opgenomenopgenomen en tot zulk een heerlijkheid verheven te zijn. Van een kind des duivels 
eeneen kind van God te worden (p. 905). 

Zijj  zijn niet uit zichzelf tot de staat van kind Gods gekomen. God heeft ze door  de 
Geestt  wedergeboren, Hij  heeft ze van eeuwigheid in de uitverkiezing besloten. 
Dee voorrechten van het kindschap zijn vele, a a Brakel haalt er  een aantal aan: 
11 God bemint hen met een Vaderlijk e liefde. De menselijke liefde is wederliefde. 
22 Hij  wil hen bewaren, opdat geen kwaad hen overkome. Veiligheid en vertrouwen 

voorr  wie rusten onder  de schaduw van zijn vleugelen. Die één van hen aanraakt, 
diedie raakt den appel zijner ogen aan (p. 908). 

33 Hij verzorgt hen naar alles wat ze naar ziel en lichaam van node hebben (p. 
908) ) 

44 God heeft ontferming en medelijden met hen in alle sukkelingen naar lichaam en 
ziel.ziel. Hij zou hen ook, ofwel bewaren voor tegenheden, ofwel terstond daar 
uithelpen,uithelpen, tenware het hun best was in het kruis wat geoefend te worden en als 
HijHij  hen terstond al niet helpt, zo bestiert Hij het zoo dat het hun nog te kunnen 
bestebeste en zaligheid moet dienen (p. 909). 
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55 Hij  verhoort hun gebeden en zal hen op zijn tij d en wijze verlossen. 
66 Ze zijn vrij . Dat wil zeggen: Ze zijn vri j  van het verbond der  werken. Ze zijn vri j 

vann de ceremoniële bediening. De duivel heeft geen macht meer  over  hen. Ze 
zijnn vri j  van de heerschappij  van de zonde. Ze zijn vri j  van de eeuwige 
verdoemenis.. Deze vrijmakin g geschiedt door  de waarheid, door  de Zoon en de 
Heiligee Geest geeft hun een vri j  hart. 

Alss kinderen zijn zij  erfgenamen van het genadeverbond. 
Zijj  zijn erfgenamen van de wereld: De goddeloozen mogen het den godzaligen 
dankdank weten, dat ze leven, (...) want zoo er geen godzaligen meer waren, zij lagen 
allenallen in de hel (p. 911). Alles wat godzaligen in bezit en gebruik hebben, hebben ze 
inn de gunst van hun Vader. Alles wat er  is, dat is om hen te dienen. 

Hoee deze goederen te gebruiken, het is immers nooit bezit? 
a)Laatt  het niet over  j e gaan heersen en je afleiden van het aan God onderworpen 

zijn. . 
b)) Waarom zou je angst hebben voor  gebrek? 
c)) Gebruik alles als eigenaar, maar  wacht j e voor  onrechtvaardigheid en tirannie. 
d)) Wees je bewust van het feit datje het in onwaardigheid ontvangen hebt. 
Naastt  erfgenaam van de wereld te zijn, zijn zij  erfgenaam van alle goederen van het 
genadeverbond::  de Heere is mijn deel (p. 912). 

Vervolgenss gaat a Brakel ertoe over  kentekenen van het kindschap Gods uit te 
werken n 

11 Het is uit het geloof, a Brakel stelt dan de vraag: zijn deze werkingen van het 
geloofgeloof [zie hierboven] u persoonlijk bekend? 

22 Het wordt gekend uit het beeld Gods: Een vader genereert een zoon naar zijn 
beeld,beeld, een mensch teelt een mens... Atzoo wederbaart ook de Heere zijn 
kinderenkinderen naar Zijn beeld Maakt hen de goddelijke natuur deelachtig, (p. 914) 
ZoolangZoolang wij aan deze zijde van de eeuwigheid zijn, zoo is het beeld Gods in den 
menschmensch onvolmaakt, de beste heeft er maar een klein beginsel van en heeft nog 
veelveel van den ouden mensch. 

33 Uit de werkingen van het kindschap: innerlijk e toegenegenheid en vertrouwen. 
Hett  kind wil graag doen wat de ander  wil, angst voor  toorn. Die liefde breidt zich 
uitt  naar  broers en zussen maar  sluit zich van anderen af. 

a)Hijj  is begerig naar  voortdurende tegenwoordigheid Gods, verbergt Deze zich dan 
ervaartt  hij  ontsteltenis. 

b)Hi jj  is ootmoedig voor  Zij n aangezicht 
c)Hijj  is gewillig Zij n wil te doen, dat is de lust en het vermaak van de ziel 
d)Hi jj  heeft ook de kinderen Gods lief. 

Kentt  een mens deze kentekenen niet, dan is hij  een kind des doods, der toorn. Ken 
hijj  ze wel: laat hij  dan niet nalaten te besluiten dat hij  een kind van God is. Maar 
eigenn ze niet toe als zouden ze tot je natuur  behoren. Ze zijn door  Hem gewrocht? 
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Zegg niet de zaak is te groot en ik ben te onwaardig. Wil je dan niets ontvangen? 
Ontkenn de overgebleven verdorvenheden niet. Weet dat de oude Adam altij d zal 
blijvenn bestaan. 

Hett  kindschap blijk t uit: 
a)) het zich toevertrouwen aan hemelse Vader; 
b)hett  eren en vrezen van de Vader  met kinderlij k hart, zichzelf kennen, klein 

blijvenn en ontzag voor  God hebben; c) het alles zoeken en verwachten van de 
Heere; ; 

d)hett  zich onderwerpen aan kastijdingen van Heere als van een vader, het stil zijn 
j ee ootmoedig onderwerpen, 

e)) het gehoorzamen aan Zij n woorden2"  en 
f)) het in onderlinge liefde en vrede leven, er  is andere geest in je. 

Dee geestelijke vrede 
DeDe geestelijke vrede volgt uit de rechtvaardigmaking en beslaat zowel de algemene 
vrede,, dat wil zeggen allerlei heil en voorspoed, als de bijzondere vrede waaronder 
vallenn de burgerlijk e vrede, het vreedzaam samenwonen, en de verhouding tussen 
Godd en de menselijke consciëntie. 
Dee geestelijke vrede houdt in dat de vijandschap tussen God en mens wordt 
weggenomen.. Er  is eenheid van God met de ziel: Mijn  liefste is mijne en ik ben 
Zijne.Zijne. De oorzaak van die vriendschap is God. Het lag besloten in de eeuwige raad 
Godss (de Vader) en is het werk van de Zoon. De middelen waardoor  gelovigen de 
geestelijkee vrede deelachtig worden zijn het woord (uitwendig middel) en het 
gelooff  (het inwendig middel). 

Dee geestelijke vrede is alleen in gelovigen. Zij  wordt zichtbaar: 
a)Inn de hoop dat de Heere nog meer  zal doen dan hij  tot hiertoe gedaan heeft. 
b)Inn de stilte der  ziel, de vrees en schrik is verdwenen. 
c)Inn de vergenoeging omdat men zichzelf en de eigen levensweg in de hand van de 

Heeree gegeven heeft. Men vertrouwt op zijn macht, goedheid, waarheid en 
getrouwheid. . 

d)Inn de verzekering van de vergeving der  zonden, of van de staat der  genade. 
e)) In een vrij e toegang tot de troon der  genade. 
f)) In blijdschap over  de verzoende staat en de vergeving der  zonden. 
g)Inn het vervuld zijn van en omvangen zijn door  de vrede. 
h)Inn de vriendelijk e omgang met God en de afgetrokkenheid van alle 

zichtbaarhedenn en het aardse. 

TarntTarnt het licht dat in u is, toont den nieuwen mensch en uwe gelijkvormigheid met de goddelijke 
natuur,natuur, toont dat de aardsche goederen uw deel niet zijn. dat gif een ander, een beter, een vergenoegd 
deeldeel hebt. Toont uwe nederigheid, zachtmoedigheid, bescheidenheid, uwe liefde, vreeze en 
gehoorzaamheidgehoorzaamheid nevens God, uwe lijdzame onderwerping onder zijne kastijdende hand, opdat de 
menschenmenschen uw licht ziende. God mogen verheerlijken, (p. 922) 
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i)) In de conscientie die vrede vindt in het bloed van Christus ondanks dat de ziet 
nogg zondig is en vaak struikelt , 

j )) In de uitbreidin g van die vrede, het bestrijkt alles wat hen omgeeft, alles is hen 
tott  hulp. 

k)I nn het, dankzij  de vrede met God, in staat zijn alle krui s te dragen en te roemen in 
dee verdrukking . De dood is voor  hen geen verschrikking meer. 

MaarMaar omdat de zaak zoo groot is, en omdat zij die zoo licht kwijtraken en zien 
opop anderen die met minder grond toch menen uitverkoren te zijn werkt a Brakel 
kentekenenn van de vrede uit: 

l)EenmaaIl)EenmaaI de vrede gesmaakt hebbend, kan de mens zonder die vrede niet meer 
leven,leven, bij  afwezigheid is er  onrust. 

2)Dee grond voor  de vrede is de verzoening met God door  Christus, daarom keren 
zijj  zich telkens weer  tot Christus en nemen diens voldoening aan. 

3)Diee vrede is omgang met God. 
4)Zijj  herkennen schendingen van die vrede: a) God die zich onttrekt of verbergt, 

Hijj  verhoort hun gebeden niet, b) eigen traagheid en luiheid in het oefenen van 
dee gemeenschap met God, c) voelen de trekkin g van de wereld, vele kruisen op 
hunn weg. 

5)Zijj  wachten zich voor  zonden, pogen voor  Gods aangezicht te leven. 

Ookk dit hoofdstuk sluit é Brakel af met een schets van de verschillende mensen 
Zijj  die zich niet herkennen in de kentekenen: zo gij nu niet gevoelig wordt en u 
bekeert,bekeert, hoe onzacht zult gij wakker worden, als gij in de hel uwe oogen zult 
opendoen,opendoen, als het te laat zal zijn 
Zijj  die de vrede deelachtig zijn, ontkennen deze niet. Wees er  daarom op gericht 
dezee vrede te bekomen en te doen groeien, want zonder  vrede is er  gedurige onrust 
enn met die vrede is er  zoetheid, liefde en heiligheid. Daarom: 
a)) Geeft u tijd om den onvrede en de oorzaak deszelfde, de zonde, te kennen en te 

gevoelen,gevoelen, laat die zoo levendig en zoolang uw hart prikkelen, totdat gij het niet 
langerlanger verdragen kunt. 

b)b) Ontloopt de benauwdheid nietyerzet ze niet door hopeloosheid waardoor 
doodigedoodige ongevoeligheid komt, noch ook niet door aardsche aantrekkelijkheden, 
datdat zou het kwaad niet wegnemen maar erger maken. Ga ermee tot Christus. 

c)c) Loopt hier niet ras overhenen maar houdt u dikwijls eenigen tijd op om de weg 
derder verzoening en vrede en dat men ze zonder onze verdiensten, uit vrije genade 
deelachtigdeelachtig wordt, met aandacht te overpeinzen zodat hetgeen nu in het Woord 
waarheidwaarheid is, ook in ons hart waarheid is. 

d)d) Voegt hierbij dikwijls herhaalde gebeden, dat de Geest Gods met uwen geest 
getuige,getuige, u verzegele en u de kracht en zoetigheid van deze vrede doe gevoelen 
(p.933). . 

Bewaarr  die vrede en sla acht op het gevaar  van: a) traagheid in oefenen, b) 
achteloosheidd van hart, c) een andere weg in te slaan, d) in grote zonden te vallen, 
e)) aardse dingen hoger  te achten. Oefen geloof, hoop en liefde. Erken de genade en 

345 5 



Bijlagee 3 

verblij dd u over  tegenwoordigheid Gods. Dank voor  ontvangen geschenken. Wees 
vrijmoedigg in het naderen, ook als het gevoel weg is en wandel voorzichtig, sta na 
vallenn weer  op en was uw geweten af, zodat onvrede geen wortel schiet. 
Zijj  die de bevestigde staat verloren hebben en nu onder  de toorn lijken te vallen. 
l)Geeff  niet toe aan moedeloosheid en hopeloosheid, zie op de volgende zaken: a) 

Godd verandert niet, de verandering is door  de mens. b) Is er  nog een sprankje 
bijvoorbeeldd uit droefheid over  het gemis? c) Bedenkt dat de weg van God is dat 
mensenn soms zoetheid krijgen maar  dikwijl s missen, d) Steun op eerdere 
ervaringenn want als de hoop bezwijkt dan houdt het gebruik van de middelen op. 

2)Zoekk de oorzaak onvrede, verneder  jezelf, zonder  je af en hij  zal ten laatste tot je 
ziell  spreken. 

3)Richtt  je op het verbond en overdenk je weg tot hiertoe. 
4)Erkenn kruimeltje s van genade. 
5)) Verwacht de vrede niet meteen. 
6)Houu je aan de oefeningen, verwaarloost ze niet. 

Dee geestelijke blijdschap. 
DeDe mensch is tot blijdschap geschapen. Blijdschap is zijn leven en welzijn, 
droefheiddroefheid is tegen de natuur. Zoo de mensch niet gezondigd had, hij zou niet een 
oogenblikoogenblik droevig zijn geweest. (...) Dewijl de mensch zichzelven niet 
algenoegzaamalgenoegzaam is, zoo moet hij al zijn vermaak en blijdschap van elders, van 
hetgeenhetgeen dat buiten hem is zoeken. Een onbekeerd mensch gevoelt wel dat hij ledig 
isis maar hij kent niet waarin zijne rechte en volkomene blijdschap is. Hij zoekt ze in 
hethet genot der schepselen. Ieder zoekt dat waar hij de meeste genegenheid en de 
bestebeste gelegenheid toe heeft. De Heere doet Zijn gunstgenoten zien dat alles enkel 
ijdelheid,ijdelheid, zonde, droefheid is en dat alle vreugde en blijdschap bestaat in de 
gemeenschapgemeenschap met Hem (p. 936-937). 

Hett  voorwerp van de geestelijke blijdschap der  tijdgelovigen en ware gelovigen is, 
naarr  a Brakel meent gelijk: 
-- De verlichting van het verstand, ofwel het smaken van de kennis der  goddelijke 

waarheden. . 
-- Het smaken van de hemelse gaven, dat is een duidelijk e bevatting van de hemelse 

enn evangelische waarheden. 
-- Het deelachtig worden van de Heilige Geest en het goede Woord smaken 
-- Het zicht krijgen op de toekomende weldaden. 
Nietteminn is de blijdschap over  deze gaven bij  de één een schijnblijdschap en bij  de 
anderr  gegrond. Om dit onderscheid te kunnen maken gaat ó Brakel in op de aard 
vann de geestelijke blijdschap. 

Dee geestelijk blijdschap 
l)komtt  voort uit het geloof en de onmiddellijk e werking van de Heilige Geest, zij 

vereistt  aanneming en vereniging met Christus; 
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2)kentt de tegenwoordigheid, de gemeenschap en de verzoening met God, gaat niet 
noodzakelijkk over zaken die genoeglijk zijn; 

3)maaktt de ziel heiliger, trekt haar af van alles wat God niet is, en Hem niet 
aangenaamm is. Het leidt tot tederheid, gewilligheid, godzaligheid en dadelijkheid 
tegenn de zonde. 

4)heeftt als deugd die de vreze Gods. Deze vreze uit zich in eerbied en ootmoed en 
wakenn tegen zorgeloosheid en zondigheid. 

BreektBreekt toch door, en gewent u aan een welgemoed blij  leven. Komt, laat ik u eens 
bijbij  de hand nemen en u tot dezelve opleiden. Laat u overreden, zijt buigzaam, 
wederstreeftwederstreeft toch niet (p. 941-942). 
l)Del)De droefheid, dat dubben komt met uwen staat niet overeen en is aan alle kanten 

schadelijkschadelijk want: 
a)Hett is oneer voor God, het komt uit gebrek aan geloof voort en belet danken en 

verheerlijking. . 
b)Hett schrikt natuurlijke mensen af van de godzaligheid en brengt haar een kwaden 

naamm toe. 
c)Hett is schadelijk voor de droefgeestigen zelf, zij gewennen tot droefheid en 

verterenn daarmee de krachten van hun lichaam, daarmee verergert de kwaal. 
d)Hett is schadelijk voor het geestelijk leven, neemt er de groei uit weg en mergelt 

hett uit: Men is nergens bewaam toe, noch om te bidden, noch om te gelooven, 
nochnoch om zonden te bestrijden en te overwinnen, noch om deugden te oefenen, 
nochnoch om andere menschen voordeelig te zijn. Men maakt zich onbekwaam om 
doordoor de gewone middelen terecht gebracht te worden, men weigert getroost te 
worden,worden, (p. 943) Tracht het daarom de droefheid te doorbreken. 

2)Dee gelovigen, de allerkleinste hebben recht en reden tot blijdschap, want het is 
eenn belofte van het genadeverbond. 

3)Godd heeft behagen in de blijdschap van zijn kinderen. Hij wil dat ze zich 
vermaken,, de goederen waarderen, volkomen gerust zijn op zijn Woord en de 
beloftee vervullen dat ze Zijn lof zingen. 

4)) Vrolijkheid in God is de hemel. 
5)Gijj  hebt de blijdschap nodig, want zij is uw kracht tegen de vijanden en tot uw 

werk.. De blijdschap des Heeren is uw sterkte (tegen de wereld in en buiten u en 
tegenn de duivel). Een vrolijke versmaadt zeer licht de aardsche dingen, de 
tegenspoedentegenspoeden (want enerlei treft de rechtvaardige en de onrechtvaardigê 
klemmenklemmen niet zeer, het oefenen van de deugden is hem liefelijk. Hij is bekwaam 
omom anderen te lokken, treurigen te troosten, een trage op te wekken. 

Tott slot gaat a Brakel in op de voorwendselen op grond waarvan de blijdschap uit 
kann blijven en hij weerlegt ze: 
-- Hoe kan een zondige zich zo verblijden? De oorzaak en grond van uwe 
blijdschapblijdschap moet niet zijn in u zelven en in uwe deugdzaamheid, maar buiten u in 
Christus.Christus. Zal iemand zoo lang wachten met zich in den Heere te verblijden, totdat 
hijhij  zonder zonden is, zoo zal hij het zijn leven niet doen, want de heiligste ziet meer 
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zondenzonden in zich dan een kleinere in de genade, dewijl zijn groter licht hem hart-
zondenzonden en het gebrek aan deugdzaamheid openbaart die anderen weinig zien. 
-- Hoe kan ik mij verblijden als ik niet verzekerd ben van deel aan Christus te 
hebben?? Gij wilt misschien u niet verzekerd houden dan door een buitengewone 
aanspraakaanspraak en indruk Gods, die alle tegenreden tegelijk wegneemt en meteen de ziel 
optiltoptilt in de vroolijkheid over uwen staat. Maar de gewone weg tot verzekering is 
hethet Woord en aan de andere kant zichzelve daarmede te vergelijken en een besluit 
opop te maken. 
-- Ik ben wel verzekerd maar het is weg en ik durf niet wederom. Zie dan op de 
rechterechte blijdschap en haar natuur. 
-- De Heere zegt bij de treurenden te wonen.Gorf woont bij de treurigen, maar om 
henhen te troosten opdat zij verblijd worden. Daarbij is er een verschil tussen treuren 
enen droefgeestig en zwaarmoedig omgaan met. Aan treurige vernedering, aan het 
zoekenzoeken van genade met tranen heeft de Heere behagen, als men werkzaam is om 
doordoor het geloof zich op te richten. 

Daaromm zo besluit è Brakel: 
-- Oefen het geloof in Cristus, oefen het toevertrouwen aan Christus zonder zien of 

gevoelen. . 
-- Houdt aan in het lezen en houdt de beloften daarbij voor onverbrekelijk. 
-- Bidt veel, dringt aan op de belofte en verheft uw hart tot de waarheid, wat wij in 

Christuss naam zullen bidden, zal Hij ons geven. 
-- Begeeft u veel tot heilige bepeinzingen en overdenkingen: betreffende wie en wat 

menn is, welke wegen de Heere tot nu toe heeft gehouden, de uitkomsten die de 
Heeree heeft gegeven, de goederen van het genader verbond en de 'toekomende' 
heerlijkheidd en wat de ziel daar eeuwig genieten zal. 

-- Wacht voor het toegeven aan de zondige sleur van het leven. 

Besluit t 
Dee wijze waarop a Brakel zijn vroomheids- en bekeringsmodel presenteert heeft tot 
doell  het eigen beleven en ervaren te toetsen aan de door hem gegeven kenmerken 
enn kentekenen. De zelfbepaling waartoe a Brakel mensen oproept, beweegt zich 
binnenn de in hoofdstuk vier beschreven matrix waarin de mens zich, naar 
bevindelijkee overtuiging, dient te positioneren. Met oog en aandacht voor de 
menselijkee geneigdheid zichzelf in het kwadrant mens en tijd te definiëren en zich, 
beroependd op allerlei voorwendselen te onttrekken aan de radicaliteit van het God 
Eeuwigheidd kwadrant, prikkelt hij de lezer tot zielsontleding, è Brakel werkt de 
bewegingenn van de mens, de redeneringen die deze toepast om zichzelf te 
legitimerenn en te rechtvaardigen minutieus uit. Hoewel hij het genadekarakter van 
dee bekering benadrukt geeft hij nadrukkelijk aan dat er openheid en activiteit van 
dee kant van de mens verwacht wordt. Zijn beschrijving is tot model en daarmee 
tevenss tot toetssteen geworden. 
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