
Eigenschappen (4)  Comrie 
De ‘eigenschappen’ is een boek met preken 
van dr. A. Comrie. In deze serie proberen 
we wat gedachten uit deze preken door te 
geven. Ook voor vandaag de dag kunnen 
we daar veel van leren. De eerste preek in 
dit boek gaat over de geloofsvereniging 
tussen Christus en de gelovige. U kunt de 
preek vinden op pag. 44-71. Eerst verklaart 
Comrie de tekst. Hij legt 1 Kor. 6:17, Maar 
die de Heere aanhangt, is één geest met 
Hem, uit en past die toe. De preek is 
verdeeld in een verklaring (pag. 44-56) en 
een toepassing (56-71). In de verklaring van 
de tekst geeft  Comrie zes geloofsdaden 
waarmee de ziel zich met Christus verenigt 
(51-54). Vooral dit laatste stukje kunnen we 
niet genoeg lezen en herlezen. Daar gaat 
het eigenlijk om in het leven met de Heere. 
Dit is gezonde en bijbelse bevinding die de 
Heere al zijn kinderen leert. Het geeft 
antwoord op de vraag of we door een waar 
geloof uit Adam in Christus zijn 
overgegaan. Ik citeer wat Comrie er 
tenslotte in dit stukje over zegt: “Iemand 
zou kunnen vragen hoe hij dat kan weten. Ik 
zeg dit: U kunt het nagaan uit datgene wat u 
vrede gaf en nog geeft. Ga na of u kunt 
zeggen: Het was niet mijn bidden en het 
waren niet mijn werkzaamheden, maar het 
was de Middelaar Zelf, Die aan mij is 
geopenbaard en Die ik aannam. Mijn hart 
ging in Hem over en Hij kreeg een gestalte 
in mij. Als dat zo is, wees dan niet bang; u 
hebt u dan met de Persoon van de Middelaar 
verenigd” (pag. 54).  
Vervolgens noemt Comrie vier 
eigenschappen van de geloofsvereniging 
(54-56).  Zo blijkt uit de Schrift dat deze 
vereniging niet te verbreken is (pag. 55). De 
ontrouw van Zijn kinderen doet Gods 
getrouwheid nooit te niet. Hij ondertrouwt 
zijn kerk in eeuwigheid (Hos. 2:18).  
 
Het tweede deel van de preek is de 
toepassing. Comrie spreekt in de 
toepassing drie soorten mensen aan. Eerst 
richt hij zich, vrij uitvoerig, ‘op de mensen 
in het algemeen’. Hierbij kunnen we 
denken aan onherboren kerkgangers. 
Comrie spreekt ze aan op pag. 56-63. 
Vooral aan zijn onherboren hoorders geeft 
hij veel aandacht! In de tweede plaats richt 
hij zich tot ‘enigen van zonden overtuigde 
mensen’ (pag. 63). In deze preek spreekt hij 
deze hoorders slechts kort aan. In andere 
preken ligt dat soms anders. Tenslotte 
besluit Comrie de preek met een 
onderwijzen en bemoedigend woord voor 
‘Gods gunstgenoten’, de kinderen van God 
(64-71). Hij geeft antwoord op enkele 
vragen van de ziel. Een dergelijke 
driedeling komen we in vrijwel elke preek 
weer tegen. Laten we eens nagaan wat 
Comrie in de eerste preek tegen de 
verschillende hoorders zegt.  
 
Comrie begint met een diepe klacht omdat 
vele mensen zich niet of onvoldoende over 

deze dingen bekommeren. Veel mensen 
zijn zorgeloos over de belangen van hun 
onsterfelijke ziel. Ze leven maar gerust 
verder. Voor anderen hebben wereldse 
goederen het belangrijkst gewicht in hun 
leven. “Wat zijn er veel mensen, die zich 
met andere dingen verenigen, hoewel zij af 
en toe op oppervlakkige wijze overtuigd zijn 
van deze waarheid” (pag. 56). Verder wijst 
Comrie erop dat er een groot verschil is 
tussen het begrip van een zaak en de zaak 
zelf. We kunnen met ons verstand weten 
dat we door het geloof verenigd moeten 
worden met Christus, maar dat betekent 
nog niet dat we een oprecht kind van God 
zijn. Laat ik ook op dit punt Comrie zelf 
aan het woord laten: “U zult reageren: ‘Nee, 
ik bouw daar niet op, maar ik heb in de 
droefheid die ik over mijn zonden 
ondervond, leren zien dat er een Jezus is, Die 
met Zijn lijden en sterven aan de goddelijke 
gerechtigheid heeft voldaan. Hem heb ik 
aangenomen, en daarom geloof ik dat ik met 
Hem verenigd ben.’ Maar, geliefden, u dient 
te weten dat er een heel groot onderscheid is 
tussen het begrip van een zaak en de zaak 
zelf. Er is een groot verschil tussen het 
aannemen van het begrip dat iemand over 
Jezus heeft én het aannemen van Jezus Zelf 
door het geloof. Ik denk dat veel mensen die 
dit niet goed onderscheiden, zichzelf 
bedriegen en hun ziel voeden met as, Jesaja 
44:20” (pag. 58). We kunnen ons dus 
ernstig vergissen op dit punt. Het is van 
wezenlijk belang om Jezus Zelf door het 
geloof aan te nemen. Omdat verder te 
verhelderen geeft Comrie dan op pagina 
59-62 vijf kenmerken waaruit we kunnen 
weten of we ons met Jezus door het geloof 
verenigd hebben. Comrie noemt het 
volgende:  
 

• Hebben we ooit werkelijk onze 
verloren staat gezien en dat we buiten 
Christus zijn.  

• Hebben we ooit de bitterheid en van 
de zonde geproefd en ermee gebroken.  

• Zijn we ooit overtuigd van onze totale 
machteloosheid om onszelf met 
Christus door het geloof te verenigen. 
Is ons hart ooit verbroken het 
verbrijzeld en hebben we in die 
omstandigheden iets gezien en 
gesmaakt van het vrije aanbod van 
Gods genade in Christus. Laat ik op dit 
punt Comrie citeren: “Maar toch … 
toen ik zo beschaamd en bedroefd was, 
zijn er enkele woorden van de Heilige 
Schrift in mijn hart gekomen, zoals: 
“Wendt u naar Mij toe, en wordt 
behouden.” “Al waren uw zonden als 
scharlaken en karmozijn, Ik zal ze 
maken als sneeuw en witte wol”, en 
dergelijke woorden meer. Daardoor 
smolt mijn hart. In die woorden werd de 
Borg zo heel nabij aan mijn ziel 
geopenbaard in Zijn gepastheid, 
algenoegzaamheid en bereidwilligheid. 

En dat voor mij, een van de meest vloek- 
en doemwaardigen! Ja, die woorden 
hadden zo’n kracht dat ze mijn ziel zo 
overtuigden en trokken, dat ik de 
toestemming van mijn ziel niet kon 
inhouden, maar moest uitroepen: 
Heere, nu bent U mij te machtig 
geworden. Nu ben ik overtuigd van Uw 
gewilligheid, waarover ik zo dikwijls 
twijfelde. Wilt u juist zo iemand hebben 
als ik ben? Zie, hier ben ik en geef mij 
aan U over voor tijd en eeuwigheid.’ Als 
u er op zo’n manier toe gekomen bent, 
wees dan niet bang; de Meester riep u al 
vóór u kwam!”(pag. 62). 

• Wat waren de vruchten die op de 
geloofsvereniging zijn gevolgd? 
Gelovigen zijn één Geest met Hem! 

 
Deze zaken leert de Heere Zijn kinderen. 
Zónder dat zijn we verloren en buiten 
Christus. We liggen dan in een diepe, 
geestelijk ellende. Met wat godsdienst 
kunnen we niet voor God bestaan. Wat 
moeten we echter doen om zalig te 
worden? Heel concreet en pastoraal sluit 
Comrie zijn onderwijs aan de niet 
wedergeborenen af. Hij wijst op de 
middelen. We citeren maar weer: “Vraagt 
iemand om raad? Vraagt iemand welke weg 
hij moet inslaan om met Christus verenigd 
te worden? Welnu, laat het u te doen zijn 
om een diep in uw ziel doorgedrongen 
overtuiging, dat u nog niet met Jezus bent 
verenigd. Stel uw ziel open voor de 
overtuiging van de Geest, en wees niet 
tevreden vóór u alles kwijtgeraakt bent en al 
de ingebeelde argumenten u worden 
ontnomen. Als u enige overtuigingen van 
zonden hebt, wees er dan vooral beducht 
voor dat ze niet overgaan of verward worden 
met een bepaalde gestemdheid van uw ziel 
en zachtheid van uw hart, zoals u die ook 
zult ondervinden. Want daarin is Jezus niet! 
Houd vooral in de gebeden bij God aan om 
licht over het Evangelie te ontvangen en 
vraag of God Zelf u door Zijn Geest wil 
roepen. Als u met Jezus verenigd wilt zijn, 
wees er dan van overtuigd dat er enige 
bekendmaking van Christus door Zijn 
Woord en Geest aan uw ziel vooraf moet 
gaan. Dat zal u voor bedrog behoeden”. 
Comrie zet zijn hoorders aan het ‘werk’, 
waarschuwt voor zelfbedrog en wijst op het 
Evangelie. Laten we deze stem uit het 
verleden ter harte nemen. Het maakt wijs 
tot zaligheid. (wordt vervolgd).  
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