
deel i

Ben ik echt verbonden 
met Christus?
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Hoofdstuk 1

Een dwaze of een wijze bouwer

Boaz kijkt op van zijn boek. Hij denkt na. ‘Hoe weet ik ze-
ker dat ik een nieuw hart heb? Ik hoor zo vaak dat je je-
zelf kunt vergissen. Het lijkt soms haast onmogelijk om een 
nieuw hart te krijgen.’

Een vaste grond
Veel mensen gaan wel naar de kerk en luisteren naar de pre-
diking, maar zijn nog altijd niet het eigendom van Christus, 
al belijden ze dat wel. De Heere Jezus heeft over deze men-
sen gezegd: ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, 
Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw 
Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten 
gedaan?’ (Matth. 7:22).
Aan de andere kant zijn er ook mensen die wel mogen, maar 
niet durven zeggen dat zij het eigendom zijn van de Heere 
Jezus. Wat kunnen zíj juist vaak twijfelen aan het werk van 
de Heere in hun hart. Omdat zij van de Heere een nieuw 
hart hebben gekregen, mogen zij het werk van Christus tot 
het hunne rekenen, maar ze blijven zitten in het donker van 
hun ongeloof. Een kind van God kan hevig twijfelen. ‘Zou 
het wel waar zijn in mijn hart? Bedrieg ik mezelf niet?’ En 
juist vanwege die twijfel, vind je maar geen vaste grond on-
der je voeten. 
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Twee vragen
Het is goed om na te denken over twee belangrijke vragen. 
De eerste vraag vormt deel 1 van dit boekje. Deel 2 gaat 
over de tweede vraag. 
1.  Hoe kan ik weten dat de Heere het zaligmakende werk 

in mijn hart uitgestort heeft en ik daardoor deelheb aan 
Christus?

2.  Als ik nu merk dat ik niet in staat ben om mezelf goed 
te onderzoeken, wat moet ik dan doen om zekerheid te 
krijgen over het werk van de Heere in mijn hart?

Deel aan Christus
Je hoort deze uitdrukking waarschijnlijk regelmatig. Ook William 
Guthrie gebruikt deze benaming veel in zijn boek. Deelhebben 
aan Christus betekent dat je door het geloof met Christus bent ver-
enigd. Daardoor mag je (onder andere) de vergeving van zonden 
die de Heere Jezus aan het kruis heeft verdiend, tot de jouwe reke-
nen. Het geloof neemt de Heere Jezus aan en heeft Hem lief. Het is 
net als in een huwelijk. Man en vrouw delen vanaf hun huwelijk 
alles met elkaar. Zo deelt Christus Zijn goederen met Zijn kinderen. 
Dan mag je zeggen: ‘Alles wat Hij verdiend heeft, is nu ook van mij.’

Je kunt het weten
Voor we nadenken over de vraag hoe je kunt weten dat je 
het eigendom van Christus bent, is het goed om eerst tegen 
je te zeggen dát je het weten kunt. De Bijbel zegt duidelijk 
voor wie het verworven heil van Jezus is en voor wie het 
niet is (Mark. 16:16).
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Het eigendom van Christus zijn … Misschien is dat iets wat 
voor jou onbereikbaar lijkt. Toch heeft de Heere Zelf op-
geroepen om te zoeken naar zekerheid. Zou Hij iets beve-
len en het dan onmogelijk laten zijn? Lees bijvoorbeeld wat 
Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. ‘Onderzoekt 
uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij 
uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?’ (2 Kor. 13:5). Ook 
Petrus heeft het gezegd: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u 
te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want 
dat doende zult gij nimmermeer struikelen’ (2 Petr. 1:10).
Daarnaast laat de Bijbel je zien dat de zekerheid te verkrij-
gen is. Denk aan Paulus als hij schrijft aan de gemeente in 
Rome: ‘noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere’ 
(Rom. 8:39).

Geen inbeelding, maar vertrouwen
De zekerheid of je van de Heere een nieuw hart hebt ge-
kregen, is dus te verkrijgen. Jesaja heeft eens gezegd: ‘Gij, 
o Heere, zijt onze Vader’ (Jes. 63:16). Als je die zekerheid 
bezit, geeft het kracht en vertrouwen in de meest moeilij-
ke omstandigheden van je leven. Als David het volk op 
zich af ziet komen om hem te stenigen, vertrouwt hij op 
de Heere. Hij ‘sterkte zich in de Heere zijn God’ (1 Sam. 
30:6). En later zingt hij: ‘Ik zal niet vrezen voor tiendui-
zenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten’  
(Ps. 3:7).
Zie je het? David laat zien dat hij vol vertrouwen is dat de 
Heere van hem en van zijn hart afweet. Zou dit slechts in-
beelding geweest zijn?
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Trouwens, als de Heere Jezus Zelf de gelijkenis vertelt van 
de koopman die alles verkoopt om die ene akker te kopen, 
dan getuigt dat van het sterke verlangen, het volle vertrou-
wen van die koopman (vgl. Matth. 13:44). Heb jij dat ver-
trouwen?

Bewust en vrijwillig
Misschien denk je: Hoe kan het toch dat iemand in staat is 
om echt alles te verkopen om die ene akker te kopen? Zou 
dat misschien een gedwongen keuze zijn geweest? 
Als je van de Heere een nieuw hart krijgt, is dat geen fanta-
sie of inbeelding. Het is een zekerheid. Deze kennis geeft je 
vertrouwen en troost je als je alles verliezen moet. Een kind 
van God wil de Heere vrijwillig dienen in liefde en blijd-
schap. En dat wil de Heere je leren. Als je aan een kind van 
God vraagt: ‘Waarom wil je dit?’, dan zegt hij: ‘Daarin is al 
mijn lust’ (2 Sam. 23:5).

Onmogelijk
Een kind van God kan vaak heen en weer geslingerd wor-
den. De duivel doet zijn best om iemand te laten twijfelen 
aan de Heere of aan de genade in zijn of haar hart. Veel 
mensen denken dat het in dit leven onmogelijk is om zeker 
te weten of je een kind van God bent. De Heere leert echter 
in Zijn Woord dat je het wél zeker kunt weten. Sterker nog, 
het is duidelijker te weten dan jij denkt.
Johannes zegt: ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, 
dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 
namelijk die in Zijn Naam geloven’ (Joh. 1:12). En Paulus 
schrijft aan de bange christenen in Rome: ‘Want gij hebt 
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niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom 
tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanne-
ming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!’  
(Rom. 8:15).
Als je van de Heere een nieuw hart hebt gekregen, heeft Hij 
geloof in je hart gelegd. Dat geloof leert om Hem aan te ne-
men. Het zegt: ‘Heere, ik heb geleerd dat ik verloren ben, 
maar dat de zaligheid alleen in U te vinden is. Uit mij niets, 
maar alles uit U. En zo neem ik U aan als Koning om over 
mij te heersen. Ik neem U aan als Priester om voor mij te of-
feren en te bidden. En ik neem U aan als Profeet om mij te 
leren. Ja, ik leg mijn hele hart voor U open, want het gaat 
naar U uit, Heere. Op U mag ik rusten.’
Is dit de taal van je hart? Dit is wat het woord ‘aannemen’ 
inhoudt. Het is een Bijbelse belijdenis die zekerheid geeft. 
Wat een wonder als je dit door wedergeboorte en bekering 
mag nazeggen.

Van levensbelang
Het is niet zomaar wat, een kind van God te zijn. Het is het 
allerbelangrijkste wat er is. Mozes zegt: ‘Het is uw leven’ 
(Deut. 32:47). Van levensbelang dus. En hoewel dit zo ont-
zettend belangrijk is, zoeken maar weinig mensen hier echt 
naar. 
Omdat het zo belangrijk is, móet je ook zeker weten of je 
een kind van God bent. Veel mensen zullen uiteindelijk de 
weg die tot het leven leidt, niet vinden (Matth. 7:14). Het 
zijn de woorden van de Zaligmaker Die zo ernstig heeft 
gewaarschuwd. Laat dit jou des te ernstiger maken om de 
Heere te zoeken en te vinden. Wees niet als de mensen die 
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uiteindelijk, net als de dwaze maagden, geen olie in hun 
lampen hadden.

Toetsen aan de Bijbel
Misschien vraag je jezelf af: waaraan kan ik mezelf toetsen 
om tot zekerheid te komen? Het antwoord is eenvoudig: 
toets je leven aan het Woord van God. Lees jij je eigen leven 
terug in de Bijbel? Vraag aan de Heere of Hij je ogen opent 
en of Hij je wil laten zien dat je je leven terugleest in Zijn 
Woord. Leer het bidden: ‘Maak in Uw Woord mijn gang en 
treden vast!’ (Ps. 119:67 ber.)

Vragen
1. Waarom kan een kind van God hevig worstelen met de zeker-

heid van het geloof?
2. Wat houdt het Bijbelse woord ‘aannemen’ (Joh. 1:12) in?
3. Lees Psalm 63:1-8. Op welke manier is de zekerheid van het 

geloof in het leven van David te zien?
4. Lees hoofdstuk 1, artikel 12 van de Dordtse Leer regels. Hoe 

kun je volgens dit artikel zeker zijn van het werk van de Heere 
in je hart?

5. Hoe komt het dat Petrus aan de zee van Tiberias minder zeker 
is van zijn zaak dan eerder? (Joh. 21:15-19) Wat leert dat jou?


