Geloof en verzekerdheid
door John Owen, Vertaald uit Aartsbisschop Usher's ‘Body of divinity’, 1670
Is het voor de rechtvaardigmaking niet noodzakelijk ervan verzekerd te zijn dat mijn zonden vergeven zijn
en te weten dat ik gerechtvaardigd ben?
Nee: dit is geen geloofshandeling die rechtvaardigt, maar het is een vrucht en effect dat volgt na de
rechtvaardigmaking.
Het is één ding voor een mens verzekerd te zijn van zijn verlossing, maar het is heel wat anders om zeker te
weten dat hij ervan verzekerd is. Het is te vergelijken met een man die in een rivier valt en dreigt te
verdrinken als hij door de stroom wordt meegesleurd, maar dan een tak van een boom over de rivier ziet
hangen, die pakt en zich om zijn leven te redden met al zijn kracht daaraan vastklampt en zijn leven
daarvoor op het spel zet, omdat hij geen andere hulp ziet. Deze man is veilig zodra hij de tak heeft
vastgegrepen, ook al zijn op dat moment zijn moeilijkheden, angst en vrees nog niet uit zijn geest verbannen.
Dat komt pas als hij tot zichzelf komt en beseft dat het gevaar waarin hij verkeerde volkomen geweken is.
Dan weet hij zeker dat hij veilig is. Maar hij was al veilig voordat hij zeker wist dat hij veilig was. Zo is het
ook met de gelovige. Geloof is slechts het zien op Christus als het enige middel ter verlossing en het
reikhalzen van het hart om Hem vast te kunnen grijpen. God heeft het woord gesproken en de belofte aan
zijn Zoon gedaan. Ik geloof dat Hij de enige Verlosser is en geef mijn ziel aan hem terug om door middel
van Zijn tussenkomst te worden gered. Zodra de ziel dit kan doen, zal God de rechtvaardigheid van Zijn
Zoon aan de ziel toeschrijven, en zij is dan daadwerkelijk gerechtvaardigd in de hemelse rechtbank, hoewel
zij op dat moment nog niet de rust en vrede heeft gevonden in de rechtbank van het geweten. Dat gebeurt
daarna, bij sommigen vroeg, bij sommigen later, door de vrucht en het effect van de rechtvaardigmaking.
Het geloof ziet op Christus op verschillende manieren, afhankelijk van de aanleidingen om Hem aan te
roepen en de gemeenschap die het met Hem heeft. Soms ziet het op Zijn heiligheid, soms op Zijn macht en
soms op Zijn Liefde, en wanneer het tot hem komt voor rust en genezing ziet het met name op het bloed van
het verbond en op het lijden van Christus, want “door Zijn striemen is ons genezing geworden.”
John Owen

