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BOEKBESPREKING De orde  
van het heil

Een van de cruciale vragen van de 

Heidelbergse Catechismus is de vraag: 

Wat is een waar geloof? In antwoord 21 

wordt die vraag beantwoord. Een waar 

geloof is nodig om te delen in de zaligheid 

die Christus heeft verworven. Tegenover 

Rome heeft de Reformatie beklemtoond 

dat geloven zekerheid inhoudt. Die 

zekerheid is gebaseerd op Gods beloften 

die in Christus ja en amen zijn. 

Als het gaat om zekerheid, moet alle na-

druk vallen op de woorden ‘om Christus’ wil’. 

Anders wordt de zekerheid een nieuwe wet. 

De bedoeling van de Reformatie was niet om 

kleingelovigen mismoedig te maken, maar 

juist om hen te troosten. Wie bekend is met de 

geschriften van de reformatoren, weet dat zij 

juist in het kader van het gebruik van het Heilig 

Avondmaal aandacht schenken aan strijd, 

aanvechting en twijfel. Dat is ook de lijn van het 

klassieke avondmaalsformulier. Het feit dat wij 

geen volkomen geloof hebben, betekent niet 

dat wij geen waarachtig geloof hebben.

In de eeuwen na de Reformatie vinden we de 

boodschap van de Reformatie terug in een 

vaak iets andere toonzetting. Dat is geen reden 

de reformatoren en gereformeerde theologen 

uit de zeventiende en achttiende eeuw tegen 

elkaar uit te spelen. Vanaf de zeventiende 

eeuw hebben gereformeerde theologen een 

onderscheid gemaakt tussen een toevlucht-

nemend en een verzekerd geloof. Daarmee 

wilden zij aangeven dat niet elke christen de 

volle zekerheid heeft dat hij een kind van God 

is. Hij mag die zekerheid wel hebben en moet 

er ook naar staan. In onze belijdenisgeschriften 
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vinden we deze lijn al, namelijk in de Dordtse  

Leerregels. Het is ook de lijn van de Geloofs-

belijdenis van Westminster. Een belijdenis die  

internationaal mede het gezicht van het gerefor-

meerd protestantisme bepaalt.

Bij uitgeverij De Banier verscheen in samenwer-

king met Stichting Gereformeerd erfgoed een zeer 

lezenswaardig boekje over geloof en geloofs-

zekerheid. De auteur is ds. Gerardus van Aalst  

(1678-1759), die als predikant de gemeenten van 

Vuren en Dalem, Sommelsdijk en West-Zaandam 

diende. Naar aanleiding van antwoord 21 van de 

Heidelbergse Catechismus gaat Van Aalst in op 

de aard en de natuur van het ware, zaligmakende 

geloof. Het boekje van Van Aalst is in een zorgvuldi-

ge hertaling door C.M. de Bruine en Ruth Pieterman 

toegankelijk gemaakt voor hedendaagse lezers. 

Ds. D. Heemskerk schrijft terecht in het aanbevelend 

woord vooraf dat de wijze waarop Van Aalst het ge-

loof beschrijft, laat zien dat zijn benadering aansluit 

bij die van ds. Abraham Hellenbroek in zijn catechi-

satieboekje Voorbeeld der goddelijke waarheden. 

Evenals Hellenbroek geeft Van Aalst geen ruimte 

aan de gedachte dat er sprake van wedergeboorte 

kan zijn zonder kennis van Christus. Hellenbroek 

stelt in zijn vragenboekje dat wanneer wij inwendig 

worden geroepen, wij God in zijn algenoegzaamheid 

leren kenen, Jezus in Zijn dierbaarheid en onszelf in 

onze vloekwaardigheid.

Roeping, wedergeboorte en geloof mogen we nooit 

chronologisch van elkaar onderscheiden. Waar 

geloof is, is wedergeboorte en waar wedergeboorte 

is, is geloof. Geloven is wel een levenslang leerpro-

ces. We leren niet alles in één keer en moeten ons 

leven lang leerling blijven. In de lijn van Hellenbroek 

spreekt Van Aalst als het gaat over het geloof over 

kennis, toestemmen en vertrouwen. Hij laat zien dat 

de kennis en de toestemming van een waar gelovige 

een ander karakter heeft dan van hem die het ware 

geloof mist. Bij een waar gelovige is de kennis een 

zaak van het hart en niet slechts een kennen met het 

verstand. Bij het toestemmen gaat het niet alleen om 

een theoretisch, maar ook een praktisch en werk-

zaam toestemmen. De zondaar stemt toe dat er bui-

ten Christus geen behoud is en stemt ook in met de 

aanbieding van Christus in het Evangelie. Hij wenst 

Christus als volkomen Zaligmaker aan te nemen om 

zo persoonlijk van de vloek van de wet te worden 

verlost en in het genadeverbond over te gaan.

Met deze omschrijving maakt Van Aalst al duidelijk 

dat bij geloof ook vertrouwen behoort. Juist dan be-

nadrukt hij dat er in het geloven trappen zijn. Hij on-

derscheidt een toevluchtnemend, een overgevend 

en een rustend vertrouwen. Het rustende vertrou-

wen is niet het deel van alle gelovigen en behoort 

daarom niet bij het wezen van het geloof. Dat ligt 

anders met het toevluchtnemend vertrouwen. Elke 

ware christen is gevlucht tot Christus en vlucht 

telkens weer tot Hem. Niet allen die overtuigd zijn 
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van zonden hebben dit toevluchtnemend vertrou-

wen. Hier komen we bij Van Aalst dezelfde geluiden 

tegen als bij de puriteinen. Aan het ware geloof en 

de wedergeboorte kunnen allerlei werkzaamheden 

voorafgaan. Werkzaamheden die door God gebruikt 

kunnen worden om plaats te maken voor Christus.  

Als echter het toevluchtnemend vertrouwen 

ontbreekt, hebben deze werkzaamheden geen za-

ligmakende betekenis. Zij kunnen weer wegzakken 

of ertoe leiden dat men op zandgrond gaat bouwen. 

Kenmerkend voor het toevluchtnemend vertrouwen 

is dat Jezus boven alles dierbaar wordt. In het over-

gevend vertrouwen geeft de ziel zich aan Christus 

over zoals Hij haar wordt aangeboden. Het rustend 

vertrouwen betekent dat men de volle zekerheid 

mag hebben dat Christus zijn Borg en Zaligmaker 

is. Van Aalst bestrijdt dat dit de eerste geloofsdaad 

is. Dat zou inhouden dat men moet weten behou-

den te zijn, voordat men daadwerkelijk het geloof 

beoefent. Van Aalst onderstreept dat elke gelovige, 

hoe zwak zijn geloof ook is, rechtvaardig is in de 

vierschaar van God. Het ware geloof is altijd ook een 

rechtvaardigend geloof.

Niet elke gelovige heeft echter in zijn eigen gewe-

ten de zekerheid dat hij waarachtig gelooft. Hier 

gebruikt Van Aalst de uitdrukking ‘rechtvaardiging in 

de vierschaar van het geweten’. In de gezelschap-

pen is vanaf de negentiende eeuw deze uitdrukking 

gebruikt om er een crisiservaring mee aan te dui-

den. Een crisiservaring die men noodzakelijk achtte 

om tot geloofszekerheid te komen. Het is voor de 

lezer van belang te beseffen dat Van Aalst deze uit-

drukking anders gebruikt. Het gaat om de zekerheid 

in het hart en het geweten. In principe is dit voor Van 

Aalst een levenslang proces. Terwijl elke gelovige 

rechtvaardig is in de vierschaar van God, heeft hij in 

zijn hart en geweten niet altijd dezelfde mate van 

troost en zekerheid en heeft de ene gelovige dat 

ook meer dan de andere.

Wezenlijk is het hartelijk willen of begeren van 

Jezus als Zaligmaker. Van Aalst wijst er dan op dat 

niet alle willen een zaligmakend willen is. Is dat wel 

het geval dan wil men Jezus als Profeet, Priester 

en Koning. Men kan geen van de drie ambten mis-

sen. Een schijngelovige wenst Jezus wel als Pries-

ter, maar niet als Koning. Een schijngelovige roemt 

in genade, maar weet niet van zelfverloochening 

en navolging. Van Aalst slaat hier dezelfde tonen 

aan als zijn Schotse tijdgenoten Thomas Boston 

en Ralph en Ebenezer Erskine. In Nederland 

hebben achtenswaardige predikanten ook wel de 

gedachte verdedigd dat er een chronologie zit in 

het leren kennen van de ambten van Christus. Ook 

als men er ware dingen mee wilde zeggen, is de 

verwoording hoogst ongelukkig. We mogen ook 

in de geloofsbeleving de drie ambten van Christus 

niet scheiden. Het gaat namelijk om het drievou-

dige ambt van de ene Middelaar. Of wij aanvaar-

den Hem zoals het Evangelie ons Hem tekent en 

aanbiedt of wij aanvaarden Hem niet.

Van Aalst weet dat ook bij hen die nog buiten 

staan zaken als hongeren en dorsten, zoeken, 

enz. kunnen voorkomen. Dat weerhoudt hem er 

niet van het wezen van het geloof in deze werk-

zaamheden te leggen. Bij het hongeren, dorsten 

en zoeken van onbekeerden zoekt men alleen van 

aardse moeilijkheden te worden verlost en breekt 

men niet met een zondige levenspraktijk. Men 

zoekt rust voor het geweten buiten goede gron-

den. Als men maar behoorlijk onderscheidt, is het 

helemaal niet gevaarlijk of verkeerd om te stellen 

dat in hongeren en dorsten het wezen van het 

geloof aanwezig is.

Van Aalst eindigt zijn boekje met een oproep tot 

zelfonderzoek. Men kan een vorm van zekerheid 

bezitten, terwijl men zelfs de allereerste oefenin-

gen van het ware geloof niet kent. De overtuiging 

dat men Christus toebehoort, wordt voor het ware 

geloof aangezien zonder dat men zich afvraagt 

waarop die overtuiging gebaseerd is en zonder dat 

er metterdaad geloof wordt beoefend. Wie mag 

weten de toevlucht te nemen tot Christus, mag 

zich daarover verblijden. Men moet dit vertrouwen 

zoeken te bewaren en te beoefenen. Dat is de weg 

om tot een rustend vertrouwen te komen.
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