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"GAAT ONS HELE HART UIT NAAR GODS VAST GETUIGENIS, EN DRAAGT 

ONS LEVEN DE VRUCHTEN DAARVAN? DAT IS EEN ZEKER BEWIJS VAN DE 

WAARACHTIGHEID VAN ONS GELOOF" 

Vruchtbaar 
voor 

GOD 
Er is veel goedkoop geloof zonder inhoud, maar ook 

veel waar geloof zonder zekerheid. Beide komt ds. D. 
Heemskerk in het pastoraat tegen. Met zijn jongste boek 
wil hij leiding geven, tot waarschuwing van de eerste 

en bemoediging van de tweede groep. "We hebben het 
profetische Woord dat zéér vast is. Laten we dat tot onze 

enige norm maken." 
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"Geen twee 
bladeren aan 

een boom zijn 
gelijk, zou 

God dan in 

toebrengen 
leiden van 

zondaren 

kennen?" 
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D 
e gereformeerde geloofsleer 
is ds . Heemskerk lief. In de 
gemeenten die hij diende, 

ontmoette hij tal van mensen die 
deze liefde met hem delen. Niet 
alleen met het hoofd, maar ook 
met het hart . Toch durfde een deel 
van hen zich geen ware gelovige te 
noemen. Het was vooral deze groep 
die de hersteld hervormde predi
kant voor ogen had bij het schrijven 
van "Geloof en vrucht", dat recent 
verscheen. 

WAT IS VOOR U DE KERN VAN 
HET GELOOF? 
"Het betrouwen op Christus Jezus 
als de grond van de zaligheid en het 
eigenen van Hem, hoe bestreden dat 
ook kan zijn. Mijn boekje richt zich 
vooral op de vraag hoe je kunt weten 
dat je een gelovige bent." 

IS JUIST HET THEOLOGISEREN 
OVER DEZE ZAKEN VAAK NIET 
EEN HINDERNIS IN HET KOMEN 
TOT ZEKERHEID? 
"Dat is zeker een gevaar. Er worden 
allerlei standpunten naar voren 
gebracht over dit onderwerp. Te 
denken valt aan de opvatting dat 
je dag en uur van je bekering moet 
weten. Door mijn boekje hoop ik 
duidelijk te maken dat je je door 
dergelijke geluiden niet van de wijs 
moet laten brengen. Mensen worden 
daarmee op zichzelf teruggeworpen, 
terwijl het geloof zich juist verlaat 
op de Heere en Zijn Woord. Oprecht 
geloof gaat door ons heen, ons hele 
wezen is erbij betrokken, maar dat 
wil niet zeggen dat je alleen een 
waar gelovige bent als je duidelijk 
je bekering kunt beschrijven. Een 
opvallende bekeringsweg kan zelfs 
een valkuil worden, als we erop gaan 
rusten. De vrucht, daar gaat het om. 
Geloof zonder vrucht is schijngeloof. 

We moeten Gods Woord overdenken, 
bepeinzen én betrachten." 

HOE GAAT U ERMEE OM ALS 
MENSEN TOBBEN OMDAT ZE NIET 
VAN EEN DUIDELIJKE OMMEKEER 
WETEN? 
"Dan vraag ik soms wanneer ze hun 
vrouw voor het eerst hebben ont
moet. Veel mensen geven aan dat ze 
dat niet precies weten. Vervolgens 
vraag ik of dat iets zegt over de 
waarde van hun huwelijk. Er zijn 
mensen die dag en uur van de eerste 
ontmoeting kunnen noemen, maar 
ze leven als kat en hond Anderen we
ten het niet, maar je proeft de liefde 
in de wijze waarop ze met elkaar 
omgaan. Dát is het bewijs van een 
goed huwelijk." 

HERKENT U DE TOBBERIJ UIT 
UW EIGEN LEVEN? 
"Ik had een grootmoeder die nogal 
bekend was op kerkelijk terrein. Dat 
gaf soms de verleiding om mijn leven 
aan dat van haar af te meten, maar ik 
heb altijd beseft: het moet waarheid 
zijn in het binnenste. Opvallend vond 
ik wat ik later las in een briefje dat ze 
schreef aan Betje Duizer, ook zo'n 
bekende vrouw. "Betje, weetje wat 
er nu overblijft? Het arme bedelaars
geloof." Daar gaat het om. "Ik zal 
mij doen overhouden een ellendig en 
arm volk." Dat zal op de Naam des 
Heeren betrouwen." 

"WIJ WORDEN DOOR HET GELOOF 
WEDEROM GEBOREN", STELT U. 
HET GELOOF STAAT VOOROP? 
"Ja, want zonder geloof is het onmo
gelijk om God te behagen. Hoe kan er 
droefheid naar God zijn, onderwer
ping aan Zijn Woord, de erkenning 
van Zijn wet en de ondervinding 
van de verdorvenheid van ons hart 
zonder geloof? Dat is het kanaal waar-

door alles vloeit. In die weg worden 
we wedergeboren tot een levende 
hoop." 

WAT IS VOOR U WEZENLIJK 
VOOR WAAR GELOOF? 
"De gebondenheid aan de Schrift, de 
droefheid naar God en het centraal 
stellen van Christus en Zijn arbeid. 
Die zaken overstijgen tijden en 
culturen. Dat merkje als je werken 
van Augustinus, Bunyan en á Brakel 
leest, om maar eens drie personen te 
noemen. Tegelijk zie je dat God met 
al die mensen een eigen weg ging. 
Ik ben wars van de opvatting: zo 
alleen is het en moet het. Elk mens 
heeft zijn eigen DNA. Geen twee 
bladeren aan een boom zijn gelijk. 
Zou God dan in het toebrengen en 
leiden van zondaren maar één weg 
kennen? Daarmee doen we tekort 
aan Zijn vrijmacht en brengen we 
mensen in duisternis. We mogen 
in de bediening van het Woord niet 
pleisteren met loze kalk, maar laten 
we evenzeer de waarschuwing van 
de Heere Jezus ter harte nemen: "Zo 
wie een van deze kleinen die in Mij 
geloven ergert, het ware hem beter 
dat een molensteen om zijn hals ge
daan ware, en hij in de zee geworpen 
was." We hebben in de prediking 
te getuigen van de grootheid en 
goedheid van God en de bereidwil
ligheid van Christus om zondaren te 
ontvangen." 

IN DIT VERBAND CITEERT U 
DE TEKST: "EN DIT IS ZIJN 
GEBOD DAT WIJ GELOVEN IN 
DE NAAM VAN ZIJN ZOON JEZUS 
CHRISTUS." 
"Ja, we wensen de hoorders het 
geloof niet toe, de prediking éist 
geloof. "Dwing ze om in te komen, 
opdat Mijn huis vol warde ." Dat is de 
bedoeling van de prediking." 

WAT IS VOOR U EEN WEZENLIJK 
KENMERK VAN GELOOF? 
"Boetvaardigheid. David wist goed 
dat hij genade had ontvangen, maar 
op latere leeftijd zegt hij in Psalm 25 : 
"Vergeef mijn ongerechtigheid, want 
die is groot." Dat is geen boetpsalm, 
maar een psalm waarin hij terugziet 
op zijn leven. Dan blijft verwonde
ring over Gods genade over. Gear
riveerd zijn op grond van een aantal 
geestelijke ervaringen staat haaks op 
dit belijden. Laten we ons daarom 
hoeden voor het stimuleren van die 
houding, door mensen te vereren 
vanwege de wijze waarop God hen 
heeft bekeerd. De betrouwbaarste 
bekeringsgeschiedenissen staan in 
de Bijbel. Die zijn doorgaans heel 
anders dan die in onder ons bekende 
boekjes. 
We hebben het profetische Woord 
dat zéér vast is. Laten we dat tot onze 
enige norm maken. Jezus verwijt de 
discipelen na Zijn opstanding hun 
traagheid van hart om te geloven 
wat Hij hun vanuit de Schriften had 
voorgehouden. Daardoor waren ze in 
duisternis terechtgekomen. Gaat ons 
hele hart uit naar Gods vast getuige
nis, en draagt ons leven de vruchten 
daarvan? Dat is een zeker bewijs van 
de waarachtigheid van ons geloof." 

WAT IS VOOR U DE KERN VAN 
GELOOFSZEKERHEID? 
"In de eerste plaats het verzekerd 
zijn van de waarheid van Gods Woord 
en de vastheid van Zijn beloften. 
Vervolgens de wetenschap daar 
persoonlijk deel aan te hebben; een 
betrouwen dat de Heilige Geest door 
het Evangelie in ons werkt . Aan onze 
zijde blijft dat een aangevochten 
zekerheid. In zijn verhandeling over 
Paulus' brief aan de Galaten zegt 
Luther: "Zoveel als ons aangaat is het 
een gans onzekere zaak, omdat wij 

wispelturig, twijfelachtig en ongesta
dig zijn." Die uitspraak bewijst dat 
de vragen rond de toe-eigening van 
het heil niet nieuw zijn en ook niet 
typisch Nederlands. Als we zien op 
onszelf is er alle reden voor twijfel. 
De vastheid ligt buiten ons . Daar 
moet ook in de prediking de nadruk 
op liggen." 

HOE ZIET U DE VERZEKERING 
UIT DE GOEDE WERKEN? 
"We kunnen onszelf niet beroemen 
op wat we voor de Heere hebben ge
daan. In de gelijkenis over het laatste 
oordeel valt op dat de ware gelovigen 
niet weten wanneer ze de hongerigen 
hebben gevoed en de naakten ge
kleed. Dat neemt niet weg dat we wel 
kunnen weten of er in ons hart liefde 
tot God, Zijn Woord en Zijn dienst 
is gekomen. De Dordtse Leerregels 
noemen waar geloof in Christus, 
kinderlijke vreze Gods, droefheid 
naar God over de zonde en honger en 
dorst naar de gerechtigheid onfeilba
re vruchten van de verkiezing. Deze 
zaken zullen ook ons gedrág stempe
len. Als je over geestelijke ervaringen 
weet te vertellen, maar je collega's 
zijn niet onder de indruk van je 
arbeidsmoraal, dan mag je weleens 
nakijken of die geestelijke ervaringen 
deugen. De tegenstanders van Daniël 
wisten dat ze hem in de uitvoering 
van zijn arbeid niet op de minste 
onrechtmatigheid konden betrappen. 
Ze zeiden tegen elkaar. "We zullen 
niets in hem kunnen vinden dan in 
het stuk van zijn godsdienst." Als je 
zo leeft, benje echt een zoutend zout 
en een licht op een kandelaar. Een 
aar die vrucht draagt." 
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