
Hoofdstuk 1
Van de kennis van God (1)

• Er zijn vele valse godsdiensten (religies)
– Gaan allen uit van zelfverlossing door de mens

• Er is één ware godsdienst
– Is een rechte kennis en dienst van God

– Joh. 17:3: En  dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt

• Kenmerken van de ware Godskennis en -dienst
– Overeenkomstig Gods Woord (de Bijbel)
– Wettig gebruik van de sacramenten
– Toepassing van de Christelijke tucht
– Volkomen gehoorzaamheid aan God
– Verheerlijkt God op het hoogst en vernedert de mens op het diepst
– Biedt troost aan en verslagen zondaar
– Roept op tot een godzalige wandel

• In deze ware Godskennis is onderscheid in soort en in 
openbaring



Van de kennis van God (2)

• A. Soort van Godskennis:
1) Oorspronkelijke kennis

– God kent Zichzelf zoals geen ander Hem ooit zal 
kennen

– 1 Kor. 2:11: Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, 
dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand 
hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 

2) Meegedeelde kennis
a) Aan Christus in Zijn menselijke natuur (hoogste 

kennis)
– Joh. 3:34: Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden 

Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate.

b) Aan engelen en gezaligden in de hemel (kennis door 
aanschouwen)

– 1 Kor. 13:12: … alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu 
ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. 



Van de kennis van God (3)
2) 6(vervolg)

c) In het hart van Gods volk(kennis in trappen)
• Naar de mate dat de Heere kennis en oefeningen in het 

geloof geschonken heeft
– Efeze 4:15: Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins 

zouden opwassen in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

• Voor de val een volmaakte Godskennis
– Gen. 9:6: want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

• Na de val dat beeld verloren
– Efeze 4:18: Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het 

leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding 
huns harten

• Niet alle kennis is verloren
– NGB Art. 14: en heeft niet anders overig behouden dan kleine 

overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om den mens alle 
onschuld te benemen

• Een openbaring is nodig om Godskennis te krijgen



Van de kennis van God (4)

• Openbaring van de Godskennis
– Hoogste doel verheerlijking van God Zelf

– Rom. 11:36: Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. 
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

– Ps. 19:2: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt 
Zijner handen werk.

• Ieder mens ontvangt een bepaalde openbaring van 
Godskennis

– NGB Art.2: Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, 
onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is 
als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als 
letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk 
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20; 
welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle 
onschuld te benemen. Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en 
volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als 
ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.

• Ook de heidenen?
– Ja, ook zij hebben een ingeschapen Godskennis

– Rom. 1:19: Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, 
hun consciëntie medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen 
beschuldigende of ook ontschuldigende.) 



Van de kennis van God (5)

B. Openbaring van de Godskennis (v/a 1)
1) Een algemene kennis van God (uit de natuur)
2) Een bijzondere kennis van God (uit de Bijbel)

1) De algemene of natuurlijke kennis van God
a) Inwendige of ingeschapen Godskennis (v/a 2 en3)

• Ieder mens krijgt deze kennis met de geboorte mee.
– Rom. 1:19: Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; 

want God heeft het hun geopenbaard.

• Deze kennis is door de val ernstig geschonden
– D.L. 3 en 4 Art. 1: heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven 

beroofd, 

• Maar niet geheel verloren gegaan (het geweten)
– NGB Art. 14: en heeft niet anders overig behouden dan kleine 

overblijfselen daarvan.

– Geeft de mens een algemeen besef van hogere 
waarden en normen  



Van de kennis van God (6)
Algemene of natuurlijke kennis van God (vervolg)

b) Uitwendige of verkregen Godskennis (v/a 3, 5)
– Wordt verkregen door de beschouwing van de natuur

– Ps. 8:4: Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en 
de sterren, die Gij bereid hebt

– Overtuigd van het bestaan van een Schepper (v/a 6)
– Ps. 19:2: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt 

Zijner handen werk.

• Kan de ingeschapen kennis versterken
– Ps. 104:24: Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met 

wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.

• Kan de ingeschapen kennis tegenstaan (v/a 4)
– Dit is de zonde van de atheïst (godloochenaar)

– Ps. 14:1:  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, 
zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand die goed doet.

– Ook de zonde van de ‘kerkmens’
– 1 Tim. 4:2: hebbende hun eigen consciëntie als met een brandijzer 

toegeschroeid.



Van de kennis van God (7)

• Betekenis algemene of natuurlijke Godskennis
• De natuur leert ons (in bepaalde mate):

– Gods bestaan, Almacht, Wijsheid en Voorzienigheid
– Rom. 1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der 

wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige 
kracht en Goddelijkheid.

– Maar is niet zaligmakend (v/a 7 en 8)
• Wijst ons de weg der verlossing niet aan (v/a 9,10)

– Laat niet zien Wie God in Christus is
– Joh. 17:3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

– Kan o.a. de leer van de Drie-eenheid niet aantonen
– 1 Tim. 3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid 

is groot: God is geopenbaard in het vlees, ……. 

– Alleen de Heilige Schrift leert Christus kennen (v/a 10)
– Joh. 5:39: Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het 

eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.



Van de kennis van God (8)
Betekenis algemene of natuurlijke Godskennis (vervolg)

• Niet zaligmakend, maar wel nuttig
• Een algemene indruk van goed en kwaad (rechtsgevoel)

– Erkenning van gezag
– NGB Art. 36: Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der 

verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en 
overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde 
door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen 
bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen 
toega

• Maakt vatbaar voor de prediking
– Hand. 26:27: Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij 

ze gelooft. 

• Houdt de mens verantwoordelijk
– Rom. 1:32: Dewelke, daar zij het recht Gods weten ( namelijk dat 

degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn),

• Ontneemt alle onschuld
– Rom.2:15: … hun consciëntie medegetuigende, en de gedachten onder 

elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende.) 



Van de kennis van God (9)

2) Bijzondere kennis van God door de Bijbel (v/a 10)

a) Algemeen
• Ieder die met Gods Woord in aanraking komt.

• Bijzondere algemene Godskennis bestaat uit:
– Verstandelijke Schriftkennis
– Verstandelijke kennis van een Drie-enig God
– Verstandelijke kennis dat er een weg van verlossing in 

Christus is. 
• Maar, de kennis van de geestelijke verborgenheid 

van het geloof ontbreekt
– 1 Kor. 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des 

Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet 
verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

• Maakt de verantwoordelijkheid groter
– Matth. 11:22: Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn 

in den dag des oordeels dan ulieden.



Van de kennis van God (10)

Bijzondere kennis van God door de Bijbel (vervolg)

b) Zaligmakende kennis door Woord en Geest.
• Bij alle hoorders van het Woord? 
• Nee, alleen bij de uitverkorenen

– Rom. 11:7: maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de 
anderen zijn verhard geworden

• Door de werking van de Heilige Geest
– Hand. 16:14: welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam 

op hetgeen van Paulus gesproken werd.

• Deze kennis is niet bij elke gelovige gelijk
– Er zijn trappen in het genadeleven

– 1 Petr. 2:2: En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de 
redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen

• Ware Godskennis leidt tot Christuskennis
– Joh. 17:3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.



Van de kennis van God (11)

• Zaligmakende kennis maakt de mens:
– Van geestelijk dood, geestelijk levend

– Joh. 5:25: doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze 
gehoord hebben, zullen leven

– Van geestelijk blind en doof, geestelijk ziend en 
horend

– Matth. 13:16: Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, 
omdat zij horen

• Deze zaligmakende kennis:
– Is gericht op de eer van God

– Spr. 11:36: Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. 
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

– Eindigt in aanschouwen
– Jes. 33:17: Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid; zij 

zullen een vergelegen land zien.

– En in eeuwige heerlijkheid
– Jes. 35:10: en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen



Van de kennis van God (12)

• Ook met zaligmakende kennis zal de mens God 
nooit kunnen begrijpen

– Job 36:26:  Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet.

• De uitverkorenen kennen God :
– Voor zover Hij zich in Christus aan hen 

openbaart
– Zonder deze kennis kunnen we God niet ontmoeten

– Hebr. 10:31: Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden 
Gods.

Huiswerkvraag
• Welke zonde ten opzichte van de verkregen 

Godskennis wordt niet alleen door een atheïst, 
maar dikwijls ook door voorbeeldige kerkgangers 
begaan? 


