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Geliefde zuster in Christus, uw brief kwam veilig in mijn bezit, en ik heb de inhoud ervan weloverwogen. Ik 

wil in geen geval zeggen dat de Heere God van Israël Zijn hand niet heeft in hetgeen u mij vertelde. Maar dit 

moet ik wel bekennen, dat Evangelisch berouw, hetgeen noodzakelijk is tot zaligheid, naar mijn mening, niet 

in uw verslag voorkomt. De nieuwe wijn werd in een oude lederen zak gedaan, en waar dit het geval is, zal 

hoogmoed de zak doen barsten. De wijn zal eruit lopen, en de oude zak moet vergaan. Ik denk dat uw 

genietingen niet werden ontvangen in een nederig, verbroken en berouwvol hart. God heeft beloofd ons 

zowel een nieuw hart als een nieuwe geest te geven; en als de nieuwe wijn in een nieuwe lederen zak gedaan 

wordt, blijven beide behouden. Het stenen hart zal weggenomen en vernietigd worden, evenals de andere 

delen van het lichaam der zonde, want onze oude mens wordt met Christus gekruisigd, en onder de 

bewerking van de vernieuwende kracht des Geestes zal het lichaam der zonde afgelegd worden. 

Berouw is tweeledig: wettisch en Evangelisch. Het eerste wordt verkregen door vrezen, verschrikkingen en 

kwellingen, en gaat altijd gepaard met harde gedachten van God en met zelfmedelijden. Dit is al het berouw 

dat in ons onder de wet kan worden voortgebracht, waar we niets anders voor ogen hebben dan onze zonden 

en een zondewrekend God. 

Evangelisch berouw wordt in ons voortgebracht onder de zoete bewerking van vergevende liefde en gaat 

vergezeld met een gelovig gezicht op Hem Die wij doorstoken hebben, met een treuren over Hem, een 

rechtvaardigen van God, een rouwbeklag en medelijden met een lijdende Zaligmaker, en met afschuw van 

zichzelf, gelijk geschreven is: “Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u 

een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u” (Ez.36:25b-26a); “Dan zult gij 

gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van uzelven 

hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen, wanneer Ik voor u verzoening doen zal”(Ez.36:31). 

God bevredigd, en wij vervuld met een walging van onszelf is de voltooiing van het werk. 

Als God een ziel met Hem in het verbond brengt, neemt Hij ons aan in de Geliefde. De toegepaste 

verzoening reinigt ons van onze onreinheden, en God verschijnt bevredigd, verzoend en voldaan in het 

aangezicht van Jezus Christus. Alle bekering behalve deze dient te worden berouwd, maar deze berouwt 

nimmer, want Christus wordt verhoogd door dit berouw en de vergeving van zonden aan Israël te geven. Dit 

berouw is ten leven en gaat vergezeld van een gezuiverd geloof. 

Alles wat u overkwam, bewijst dat de nederige roede en de band van het verbond in uw geweten gemist 

worden. De roede van God is ons te slaan met verschrikkingen, vervaarnissen, pijlen van Goddelijke toorn, 

verwijten, berispingen, de slagen van het geweten, bittere overdenkingen, de toepassing van de bedreigingen 

en het vonnis van een verbroken wet, de boosaardige vuistslagen van satan en de dodelijke steken en 

wroeging over de zonde. 

In de band des verbonds te komen, beduidt de liefde Gods in onze harten uitgestort te hebben door de Heilige 

Geest Die ons gegeven is. Uw ondervinding lijkt veel op die van Hizkia; veel vreugde en vertrouwen. En dat 

is geen wonder, want te dien tijde wist hij niets van de plaag van zijn eigen hart, maar toen God hem daaraan 

ontdekte, bezweken zijn vreugde, vertrouwen en hoop altezamen: “Ik zeide: Ik zal den HEERE niet meer 

zien, den HEERE, in het land der levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der 

wereld. Hij zal mij afsnijden als van den drom; van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht 

hebben” (Jes.38:11-12b). 

Niets dan een blijvend gevoel van onze verdorvenheid en van de overvloedige en onverdiende genade van 

God in Christus Jezus, zal onze hoogmoed verre van ons doen zijn. 

Dat deze godsdienst altijd op u en op mij moge rusten. Zo bidt uw vriend en dienstknecht in Christus Jezus, 

W. Huntington 


