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De zelfbeproeving bestaat uit drie aspecten: ellende, verlossing en dankbaarheid.
Vorige keer hebben we stilgestaan bij de noodzaak van de kennis van onze ellende.
Vandaag gaat het over de beproeving met het oog op de kennis van de verlossing.
Beide zaken – kennis van ellende en kennis van de verlossing – dienen dicht bij elkaar
gehouden worden.
Zondekennis alleen is echter niet genoeg:
o ‘Het kenmerk van de ware nood is dat ze zich niet laat troosten met die nood zelf,
maar uitziet naar verlossing uit die nood’ (J.M.J. Kieviet).
En daarom: ‘…onderzoeke een ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God
gelooft’.
o Geloven is meer dan voor waar aannemen.
o Gods belofte is het hart van de Bijbel.
 ‘God is nooit anders met de mens omgegaan en gaat ook niet anders met
hem om dan door het woord van de belofte. En omgekeerd is het zo dat wij
nooit anders met God kunnen omgaan dan alleen door het geloof in het
woord van Zijn belofte’ (M. Luther).
o Het geloof richt zich altijd op iets buiten zich: de belofte van God. Het vindt geen
zekerheid in zichzelf, maar in het Woord.
Het gaat bij de kennis van de verlossing om twee zaken:
 Geloof je de vergeving van je zonden?
 Geloof je dat je voor God rechtvaardig bent, omdat de gerechtigheid van de
Heere Jezus je is toegerekend?
Het geloof in de vergeving van de zonde is een aangevochten geloof: er is nog steeds zoveel
in het leven van een christen wat daar haaks op lijkt te staan.
Het gaat om het geloof in het lijden en sterven van Christus alleen. Dat is de basis van de
vergeving.
Vervolgens moeten we onszelf onderzoeken of we geloven dat we door de gerechtigheid van
Christus rechtvaardig voor God zijn.
o Het wonder van de vergeving is dat God ons behandelt als iemand die we niet zijn.
o God ziet Zijn kinderen aan in Christus en rekent hen Zijn gerechtigheid toe.
o Dat is voor God niet anders dan alsof je het zelf gedaan had.
o Toerekenen betekent: God rekent ons rechtvaardig vanwege het werk wat Zijn Zoon
gedaan heeft.
 De gerechtigheid van de gelovige is een ‘vreemde’ gerechtigheid.
 De rechtvaardiging betekent niet dat we ineens een ander mens worden.
• Je bent niet in jezelf rechtvaardig, je bent het in Christus: God
beschouwt ons om Christus wil als rechtvaardig.
• Waar de heiliging altijd ten dele en onvolledig is, is de rechtvaardiging
volledig.
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Het geloof gelooft de gewisse belofte van God. Er staat niet dat we met een ‘gewis’ geloof de
belofte van God geloven.
o Het voornaamste is niet of ons geloof sterk of zwak is, groot of klein, maar of het
waar is.
o Het belangrijkste is niet: gelooft u dat uw geloof gewis is, maar gelooft u: ‘Des
Heilands woorden zijn gewis?’
o Het is niet genoeg om over de beloftes van God te horen – wij hebben de Heilige
Geest nodig, zodat de belofte ons dierbaar gaat worden en we kracht en geloof
ontvangen om die beloften te omhelzen.

‘Voor een waardige viering van het Avondmaal is niet anders vereist dan het
geloof dat in goed vertrouwen op deze belofte steunt, Christus in Zijn woorden
voor waarachtig houdt en er niet aan twijfelt dat deze geweldig grote goederen
hem geschonken zijn. Op dit geloof zal dan meteen als vanzelf de zoetste
toegenegenheid van het hart volgen, die de geest van de mens ruim en
vruchtmaar maakt (dat is: de liefde die ons door de Heilige Geest geschonken is
in het geloof in Christus) zodat hij naar Christus, de zo milde en weldadige
erflater getrokken wordt en hij een compleet ander en nieuw mens wordt. Want
wie zou niet innig wenen, ja, zelf van vreugde in Christus bijna buiten zichzelf
zijn, als hij met een ontwijfelbaar vertrouwen deze onschatbaar rijke belofte van
Christus op zichzelf betrekt? Hoe zou hij zo’n weldoener niet lief kunnen hebben
die hem, hoewel hij onwaardig is en heel anders verdiend heeft, zo’n rijkdom en
deze eeuwige erfenis in liefde die aan alles voorafgaat, aanbiedt, toezegt en
schenkt? (Maarten Luther, ‘De vrijheid van een christen’

