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[1870T.1]
This document, in Albertus C. Van Raalte's handwriting, is arbitrarily dated. The subject of the
essay is the doctrine of grace. The translator indicted that Van Raalte may have translated an
English language prose poem into Dutch.
In Dutch; transcription by a person working for the Calvin College archives. A second
transcription and the first translation were done by Nella Kennedy, December 2003.
Original in the archives of Calvin College, the Van Raalte collection, box 16, fldr. 6.

n.d. ACVR's views on the doctrine of the covenant and grace.
[On lined paper — good penmanship — poetry/prose form, but the awkward use of
language seems to indicate that this may have been a Dutch translation from an English
language prose poem, perhaps added to by ACVR]
God gives us the covenant of grace:
God gives promises and requirements in it.
The requirements are therefore promises [and]
therefore it is called the covenant of grace.
Poor humanity is incapable and has nothing.
Conversion, love, holiness, obedience he does not have.
These are not demanded of him;
God promises these and bonds Himself to accomplish this.
God is able to bind Himself to the unrighteous.
Therefore the Guarantee — the Mediator — came;
He united in Himself God and man.
Paid for sin, carried in His body on the wood,
makes completely righteous the man who accepts the covenant,
and obtained forgiveness, the Spirit and eternal life for a sinner.
God's grace-demand for the sinner's debt was satisfied in Christ Jesus,
and Jesus imparts to the sinner the benefits He achieved.
III.

This covenant was planned and given by God in Christ.
And Christ completes it.

IV.

A sinner participates in this covenant of grace voluntarily;
the sinner must therefore understand that God offers him this covenant,
enticing [him] to such advantageous terms.
He must accept and agree to it.
On the basis of this covenant he must understand the right that God
promises him,
and, believing that covenant, ask for the fulfillment of God's promises.

V.

Whoever now understands and believes the offer by God, and in this
His gracious will,
desiring this salvation from his heart, turning away from everything and
turning to God,
declaring his consent to that covenant, surrenders himself to God in Christ;
there the covenant is contracted on the side of man, and will never be broken!
It will last for ever.

[2]
VI.

They who look to Jesus, choose Him, desire Him, and wait for Him for the
forgiveness of sins, for peace, comfort and strength, for receiving sanctification
through Him, enter this covenant. Even though it seems, through darkness and
ignorance, that they do not set sights on such a covenant, or consent [to such] or
the making of such a covenant.

VII.

God's purpose in this covenant is to give grace,
to desire nothing of mankind
Therefore the agreement is to allow one's self to be saved through grace;
God wishes to glorify unending, divine all-conquering grace, goodness, joy,
faithfulness and wisdom. Therefore we must have no other aim but to allow the
glorification of these virtues of God [given] to us.

VIII.

Only in this covenant of grace — right for us — we can have hope in God because
we fall short of the glory of God; [we] are useless, carnal and under God's curse.
The sinner, in his hope of life, can be strengthened continuously by nothing more
than this true, lasting covenant of grace which fits all circumstances.

IX.

Oh God in Christ. See! I am here. I say Amen! Amen! To this covenant. This is
what is right for me. Yes, Father, in Christ's grace, grace upon grace I need, I
desire, I expect. Grace for grace, otherwise I will be a child of hell's darkness
eternally. But see here now, my God, my Savior, I prostrate myself before You in
confidence of faith, in many and great necessities for forgiveness and all-powerful
renewal. I am totally damnable, sullied, unworthy, foolish, abhorrent to You. I
ask for the working out of Your salvation in me for Your glory. Oh, Lord Jesus,
dear Guarantee and Mediator, strengthen my faith, forgive my unbelief, by which
the sin in me has such influence and power basely. In Your name.

[3]
Give me new, living, powerful communion with You;
so that I hate sin completely, not show mercy to it, but cut off hand and foot,
pull out the eye, and humbly serve and love You, seeking souls in the flock,
and be Your image bearer. Jesus, Mediator of the covenant, live within me,
so that I live in You. Jesus, fulfill within me the covenantal promises:
conversion, love, holiness, obedience. I prostrate myself - damnable,
helpless and lost as I am within - before that cherished covenant of grace.
This compliance means entrance to that covenant and not the fulfillment of
conditions. For what could a human give if it had not been granted to him first?
Therefore, everything that a human would have to give, such as sanctification,
obedience and belief (the source of this all) God promises, and has been prepared
and granted in the Mediator. Therefore one must pray for those callings from God
in and through Christ the Mediator, and if not fmding these in ourselves this

covenant (which was granted by God, with us meeting the terms) is not destroyed.
This covenant is fixed; it is a covenant of grace in Christ in which everything
comes from God's side and nothing from ours. Our wretchedness does not
destroy, because everything is received by us. Yes, grace also for grace. And he
who learns to trust in it through God's grace will not be put to shame. He who
has no money, come and buy and eat. Yes, come buy wine and milk without
money and without price.
To desire and believe this belongs to the nature of a covenant without which one
cannot enter. There are therefore no terms for the covenant. Permission for a
covenant of marriage is not a marriage settlement. The permission brings about
the covenant of marriage. Whoever surrenders obediently to this covenant wants
to be the Lord's,
[4]
and yield and say: "See, here I am; I am the Lord's." For he trusts God's offer.
He desires the benefits of the covenant, and expects them, and beseeches His Lord
for them. For he himself is empty and a faulty container, but therefore he looks
for the Lord's hand. He asks and expects faith, love, sanctification and obedience
from Him; he desires this in spite of his depraved nature. And his faith - causing
him to take hold of God's strength - is his victory.
God has bound Himself in this covenant [to provide] everything that we, sinners,
need. How compelling, how encouraging is this covenant!!
Only God promises. The sinner consent and becomes receiver. God seals His
promises. These must act as encouragements in struggles, because the sinner
constantly look at those benefits, because they are assurances constantly of the
promises of the gospel covenant. In this way [the sinners] will taste something of
this by faith, and that they will be encouraged in persevering in the battle against
the carnal world and Satan.
[Translated by Nella Kennedy
December 2003]
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Van Raalte gives in this document his view upon the Doctrine of Grace
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God geeft ons het genadeverbond:
Beloften en eischen geeft God in hetzelve
De eischen zijn cf:trom beloften
Daarom heet het genadeverbond
De arme mensch han niets en heeft niets
Bekeering, liefde, heiligheid, gehoorzaamheid bezit hij niet
Deze worden niet van hem gevraagd
God belooft deze en verbindt en zich toe dezelve uit te werken
Met een onheilige kan God op zich zelve in verbond gaan
Daarom kwam de Borg de Middelaa r des verbonds
Hij vereenigde in Zich God en mensch
Brengt God en mensch tezaam
Betaald de zonde, draagt in Zijn ligchaam op het hout
Stelt hierdoor den inwilliger in t verbond volmaakt reotva:rdig
En verwer,ft voor den zondaar vergiffetins, den geest en het eeuwige Leven
De zcnotar volbrengt al t schuldige op Gods genade eisch in C. J.

"inserted"

en
III

IV

Jezus

c eit den zondaar zijn verworven goed mede.

Dit verbond is uit God in Christus bereid en gegeven
En Christus voert het uit
Een zondaJr geniet dit verbond der genade door inwilligin;
daartoe
Oe zondaar moet dan
verstaan dat God hem azInbiea dit verbond
Het uitlokkende van zulke voordeelige conditiën
Hij moet die aanbieding inwilligen en aannemen
Hij moet op grond van dit verbond zijn regt verstaan c» :-Jecn God beléoft
En geloovig op dat verbond vragende de vervulling van Gods beloften

V

Die nu de aanbieding Gods en daarin zijne genadige wit en verstcat en gelooft
, dit heil van harte bedeerende zich van alles afwendt en zich tot God keert
en zijn bewilliging . tot dat verbond verklaart , en zich tiaarin aan God in
Christus overgeeft ; daar is het Verbond gemaakt aan 's r-enschen zijde en zal
nimmer verbroken worden:
't zal eeuwig vast blijven
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VI

VII

VIII

IX

Alle die op Jezus zien, Hem kiezen, naar Hem v rLangen, on Hem
Wacnten om vergeving der zonden, vrede, trost en kracht
tot heiLigmaking door Hem te ontvangen, gaan ;:n dit
verbond in: at is het dat zij door duisternis en onkunde juist zuLk een verbond
inwiLLigind af verbondmaking
niet voor oogen hebben.
Gods doeLeinde is in dit verbond om genade te geven
islz:ets te eischen van den mensch
Daarom de inwiLliging is om zich uit gonade te Laten zaLigen
oneindige, Goddelijke alLes overkomende genade, goedheid
vreugt, trouw en wijsheid wiL God verheerLijken daarom
moeten wil geen ander doeL hebben en deze deugden Gods aan ons wiLLen Laten
verheerL ijken
AlLeen in dit ons passende genadeverbond Kunnen
wij hoop op God hebben wan wij derven de neerlijkheid
Gods zijn antrik onnut, vteesch en onder Gods vtoek.
De zondaar kan voortdurende bij niets zich sterken
in zijn hope des levens dan in dit waaractig blijvend
en in aLLe omstandigheden Hem passend
enade verbond
0 God in Christus zie hier ben ik. Ik zeg Amen!
amen! op dit verbond
dit is het wat mi.; past
Ja Vader in Christus genade ook voor genade behoef ik , begeer ik, verwacht ik: genade ook voor genade
anders ben ik eeuwig een kind der heLLe duisternis. Doch zie nu hier mijn God mijn Zaligmaker
ik Leg mij nu voor U in geloofsvertrouwen in vele en
groote behoeften aan vergeving en aan aLmagtige
vernieuwing gansch verdoemelijk VuiL onwaardig dwaas
aanstoteLijk voor U in mij zelven , ter neer:
vragende van
de
itwerking Uwer zaLicheid in mij
tot uwe verheerLijking
0 Heer Jezus Lieve borg en middeLaar
versterk mijn geLoof
vergeef mijn ongeLoof
wardoor de zonde in mij zoo snood zuLken invLo,.d en kracht heeft
Om Uws Naams

ge f mij
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Geef mij nieuwe levende krachtige gemeenschap
met U opdat ik de zonde volkomen hate ze niet
spare maar hand en voet afhouwe , oog uittrekke, en
in ootmoed u diene en tiefhebbe in de kudde
zielen zoeke en uw beeld drage Jezus middelaar des verbrds Leef in mij , opdat ik leve in
U
Jezus very-MI in Mij de Verbondsbeloften, bekeering, liefde
heiligheid gehoorza,.Lmheid ik Leg
mij neder zoo verdoemelijk hulpeloos en verloren
als ik ben in mijzelven op dat dierbare verb.nd der genade.--De inwilliging)A de intreding in d'at verbond en niet de vervulling
want wat zou W de mensch kunnen geven zoo Hem het
van conditien
niet eerst gegeven is? dc:aror; a/ het
geen Ce mensch zou moeten geven aLs Liefde heiligmaking gehoorzwamheid
en t geloof
de springwel van dit altes , belooft God en heft God
in den Middelaar bereid en c:eschonken
Daarom moet men die
roepingen van God in on door Christus den Middelaar vragen, en
dezetve in ons niet vindende zoo vernietigd zulks het von God
gescnonken en door ons ingewilligd lirbonu nietdit verbond is v2st , het is een
genadeverbond in Christus waarin alles van Gods zijde komt
en niets van ons
Onze ellenden vernietigen niet want alLes
ontvangen wij
Ja, denaade ook voor gentled& : En Hi; die
er door Gods oenade op leert vertrouwen zal niet beschaamd
worden Gij die geen geld hebt , kot, koopt en eet
Ja
komt koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk
Dit willen en gelooven behoort tot de natuur van een verbond zonder
t welk men er niet intreden kan en zijn dus geen conditien va-, het
verbond
De toestemmng tot -en huwetijksverbond
zijn goene
hu.eLijksvoorwaarden
de toestemming maakt het huwelijksverbond
die in dit verbond zich gehoorzaam overgeeft wit des Heeren

zijn en d=eft

4

4
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zijn en geeft zich en zegt zie hier ben ik
ik ben des He2ren
want Hij vertrouwt Gods aanbieding
Hij begeert den Neer
Zijn Liefde en gemeenschap Hij begeert zijne verbondsgoederrn en verwacht ze en smeekt ze van zijnen Heer
. een
want hij zelve is is leedtg eni verdorven vat maar daarom
is zijn oog op 's Heerei hand , r om van Hem geloof Liefde
heiligmaking en gehoorzaamheid, welke hij wil en
bemint in strijd met zijn bedorvene natuur te vragen
en te verwachten
En zijn geloof twelk hem Gods
sterkte doet aangrijpen is Zijne overwinning
In dit verbonc heeft God zich voor cities wat wij zondaars behoeven mm verbonden.
Hoe uitiokkend
hoe bemoedigend is dit verbond iS
Aileen God beloofd
de zondaar wiltigt in en wordt ontvanger
God verzegeld zijg beloften
Die moeten
dienen tot oemoediging in de strijdbaan
Opdat ze
staag weer staren op die goederen
opdat ze gedurig verzekerd worden van de beloften des Evangelie
verbonds
Opdat ze gedurig door t geloof iets smake,
daarvan en opdat ze bemoedigend worden daar
coon te volharden in den strijd teaen vteesch
wereld en Satan.---
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Van Raalte gives in this document his view upon the Doctrine of Grace

- I I

II

"inserted"

God geeft (ns het genadeverbond:
Beloften en eischen geeft God in hetzetve
De eischen zijn d:arom beloften
Daarom heet het genadeverbond
De arme mensch an niets en heeft niets
Bekeering, liefde, heiligheid, gehoorzaamheid bezit hij niet
Doze worden niet van hem gevraagd
God belooft deze en verbindt en zich tee dezelve uit te werken
Met een onheilige kan God op zich zelve in verbond gaan
Daarom kwam de Borg de Middelaa r des verbonds
Hij vereenigde in Zich God en mensch
Brengt God en mensch tezaam
Betaald de zonde, draagt in Zfjn Ligchaam op het hout
Stelt hierdoor den inwilLiger in t verbond volmaakt reotvc.rdig
En verwerOt voor den zondaar vergiffelins, den geest en net eeuwige Leven
De zondaar volbrengt al t schuldige op Gods genade eisch in C. J.

en
III

IV

Jezus

c

(It

den zondaar zijn verworven goed

Dit verbond is uit God in Christus bereid en gegeven
En Christus voert het uit
Een zondaar geniet dit verbond der genade door inwilligie;
daartoe
verstaan dat God hem a.Jnbi--: dit verbond
De zondaar moet dan
Het uitlokkende van zulke vocrdeelige conditi@n
Hij moet die aanbieding inwilLigen en aannemen
,e(2n God belèoft
Hij moet op grond van dit verbond zijn regt verstaan c :-,
En geloovig op dat verbond vragende de vervulling van Goc- s .:,eloften

V

Die nu de aanbieding Gods en daarin zijne genadige wil en verstaat en gelooft
, dit heit van harte beoeerende zich van alles afwendt en zich tot God keert
en zijn bewilliging . tot dat verbond verklaart , en zich daarin aan God in
Christus overgeeft ; daar is het Verbond gemaakt aan 's renschen zijde en zal
nimmer verbroken worden!
't zal eeuwig vast blijven
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VI

VII

Alle die op Jezus zien, Hem kiezen, naar Hem v ,rlangen, op Hem
Wachten om vergeving der zonden, vrede, troost en kracht
tot heiligmaking door Hem te ontvangen, gaan in dit
verbond in: al is het dat zij door duisternis en onkunde juist zulk een verbond on inwilliging of verbondmaking
niet voor oogen hebben.
Gods doeleinde is in dit verbond om genade te geven
Niets te eischen van den mensch
Daarom de inwilliging is om zich uit genade te Laten zaligen
oneindige, Goddelijke alles overkomende genade, goedheid
vreugt, trouw en wijsheid wil God verheerlijken daarom
moeten wij geen ander doel hebben en deze deugden Gods aan ons willen laten
verheerlijken

VIII Alleen in dit ons passende genadeverbond kunnen

wij hoop op God hebben wan:- wij derven de heerlijkheid
Gods zijn mmeti* onnut, vteesch en onder Gods vloek.
De zondaar kan voortdurende bij niets zich sterken
in zijn hope des Levens dan in dit waarachtig blijvend
en in alle omstandigheden Hem passend
genade verbond
0 God in Christus zie hier ben Ik. Ik zeg Amen:
amen! op dit verbond dit is het wat mij past
Ja Vader in Christus genade ook voor genade behoef ik , begeer ik, verwacht ik: genade ook voor genade
anders ben ik eeuwig een kind der hells duisternis. Doch zie nu hier mijn God mijn ZaLigmaker
ik Leg mij nu voor U in geloofsvertrouwen in vele en
groote behoeften aan vergeving en aan almagtige
vernieuwing gansch verdoemelijk kuil onwaardig dwaas
aanstotelijk voor U in mij zelven , ter neer:
vragende van U de uitwerking Uwer zaligheid in mij
tot uwe verheerlijking
0 Heer Jezus lieve borg en middelaar
versterk mijn geloof
vergeef mijn ongeloof
waardoor de zonde in mij zoo snood zulken invloed en kracht heeft
flu Uws Naams

geef

mij

3

Van Paatte on the Covenant of Grace

Geef mij nieuwe levende krachtige gemeenschap
met U opdat ik de zonde volkomen hate ze niet
spare maar hand en voet afhouwe , oog uittrekke, en
in ootmoed u diene en Liefhebbe in de kudde
zielen zoeke en uw beeld drage Jezus middelaar des verbonds Leef in mij , opdat ik /eve in
U Jezus verviel in Mij de Verbondsbeloften, bekeering, liefde
heiligheid gehoorzaamheid ik leg
mij neder zoo verdoemelijk hulpeloos en verloren
als ik ben in mijzelven op dat dierbare verbond der genade.--De inwilliging us de intreding in dat verbond en niet de vervulling
van conditien Want wat zou Id de mensch kunnen geven zoo Hem het
niet eerst gegeven is? daarom al het
geen de mensal, zou moeten geven als Liefde heiligmaking gehoorzaamheid
en t geloof
de springwel van dit cites
belooft God en heeft God
in den Middelaar bereid en geschonken
Daarom moet men die
roepingen van Goo' in en door Christus den Middelaar vragen, en
dezelve in ons niet vindende zoo vernietigd zulks het von God
geschonken en door ons ingewilligd verbond net dit verbond is vast , het is een
genadeverbond in Christus waarin alles van Gods zijde komt
en niets van ons
Onze ellenden vernietigen niet want alles
ontvangen wij
Ja, genaade ook voor genaade : En Hij die
er door Gods genade op Leert vertrouwen zal niet beschaamd
worden Gij die geen geld hebt , komt, koopt en eet
Ja
komt koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melt(
Dit witten en geLooven behoort tot de natuur van een verbond zonder
t welk men er niet intreden kan en zijn dus geen conditien van het
verbond
De toestemming tot een huwelijksverbond zijn geene
huwelijksvoorwaarden :
de toestemming maakt het huwelijksverbond
die in dit verbond zich gehoorzaam overgeeft wil des Heeren

zijn en geeft

4

4

Van

RaaLte on

the Covenant of

Grace

zijn en geeft zich en zegt zie hier ben ik
Ik ben des Hoeren
want Hij vertrouwt Gods aanbieding Hij begeert den Heer
Zijn liefde en gemeenschap Hij begeert zijne verbondsgoederen en verwacht ze en smeekt ze van zijnen Heer
want hij zelve is ix lpedig égn verdorven vat maar daarom
is zijn oog op ls Heeren hand , om van Hem geloof Liefde
heiligmaking en gehoorzaamheid, welke hij wit en
bemint in strijd met zijn bedorvene natuur te vragen
en te verwachten
En zijn geloof twelk hem Gods
sterkte doet aangrijpen is Zijne overwinning
In dit verbond heeft God zich voor alles wat wij zondoors behoeven mil verbonden.
Hoe uitlokkend hoe bemoedigend is dit verbond if
Alleen God beloofd de zondaar willigt in en wordt ontvanger
God verzegeld zijg beloften
Die moeten
dienen tot bemoediging in de strijdbaan
Opdat ze
staag weer staren op die goederen
opdat ze gedurig verzekerd worden van de beloften des Evangelie
verbonds
Opdat ze gedurig door t geloof iets smoke,
daarvan en opdat ze bemoedigend worden daar
door te voiharden in den strijd tegen vleesch
wereld en Satan.---
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