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Indien wij met CHRISTUS ééne plant ge
worden zijn in de gelijkmaking* Zijns 

doods, zoo zullen wij het ook 
in Zijne opstanding* zijn. 

(ROM. VI : 5). 

Het is noodig te verstaan, dat wij met Christus ééne 
plant geworden zijn; geplant zoo wel in denzelfden dood, 
als in dezelfde opstanding. Op deze waarheid alleen rust 
onze regtvaardigmaking voor God, en in hare geloovige 
aanneming hebben wij vrede met Hem. Vele christenen 
verstaan deze waarheid niet en daarin ligt de grond, dat 
zij altijd weder als »arme zondaren" voor God verschijnen. 
De christen moet de natuur des geloofs verstaan en in 
het geloof wandelen. Abraham geloofde den Heer en het 
werd hem tot geregtigheid gerekend. Hij hield zich aan 
de dingen, die hij niet zag, alsof hij ze zag; hij hoopte, 
toen er niets te hopen was. God had gesproken en dat 
was hem genoeg. Dat is voor het geloof altijd genoeg. 
Het maakt ons gelukkig in de dingen, die wij niet zien. 
Daar, waar het ongeloof niets ziet, aanschouwt het geloof 
heil en overwinning, en waar het ongeloof hulp en redding 
meent te zien, daar ziet het geloof niets. Wanneer God 
slechts gesproken heeft, dan is het geloof zeker, dat, het
geen de Heer beloofd heeft, zonder twijfel zal geschieden. 
Hoewel geen mensch de gedachten Gods kan doorgronden, 
hoewel zij zelfs in geen menschen hart zijn opgekomen, 
zoo houdt het geloof zich daaraan vast, als aan een anker, 
en maakt dat wij in volle zekerheid wandelen. 

De Apostel zegt: Wij zijn met Christus ééne plant 
geworden in de gelijkmaking Zijns doods. Ik onderzoek, 
wat met Christus Jezus is geschied, en weet, dat hetzelfde 
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mét mij is geschied, want ik ben ééne plant met Hem. 
Gods Woord spreekt deze gedachte uit, waaraan niemand 
had kunnen denken. En al had een mensch daaraan 
gedacht, het zou hem tot geen nut zijn geweest zoo God 
ze niet uitgesproken had. Aldus spreekt het Woord: 
»Of weet gij niet, dat zoo velen als wij in Christus Jezus 
gedoopt zijn, wij in Zijnen dood gedoopt zijn? Wij zijn 
dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, 
gelijkerwijs Christus uit de dooden opgewekt is tot de heer
lijkheid des Vaders, akoo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden." (Rom. 6 : 3 , 4). Op Jezus lagen onze 
zonden, toen hij in het vleesch gekomen was; daarom kwam 
de geregtigheid Gods over Hem op Golgotha en doodde 
Hem; op Hem was onze straf, daarom zien wij Hem aan 
h'et vloekhout tusschen moordenaars hangen. «Die zelf 
onze zonden in Zijn ligchaam gedragen heeft op het hout." 
(1 Petr. 2 : 24). Het ligchaam, dat onze zonden en onze 
straf heeft gedragen, werd begraven; en nu zijn wij 
met Hem ééne plant geworden in de gelijkmaking des doods; 
wij zijn met Hem begraven door den doop in den dood. 
»Dit wetende, dat onze oude mensch met Hem gekruisigd 
is, opdat het ligchaam der zonde te niet gedaan worde, 
opdat wij niet meer de zonde dienen" (vers 6). Dat zijn 
de gedachten Gods over ons in Christus Jezus, waaraan 
zich echter het geloof slechts kan vasthouden, daar zij 
niet gezien worden; doch dit vindt er den grond onzer 
regtvaardigmaking in en geeft ons den vrede met God. 

Wanneer ik weet, dat ik door het geloof met Christus 
ééne plant geworden ben, kan ik niet meer als «zondaar 
van natuur" voor God verschijnen. »Want die gestorven 
is, die is geregtvaardigd of vrijgesproken van de zonde" 
(vers 7). Christus is daarom zonde voor ons gemaakt, 
opdat wij zouden worden geregtigheid Gods in Hem. 
(2 Cor. 5 : 21). Want wij zijn niet alleen ééne plant met 
Hem in de gelijkmaking Zijns doods, maar ook in Zijne 
opstanding. God heeft Hem om onze geregtigheid opge
wekt »en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede 
gezet in den hemel in Christus Jezus." (Efez. 2 : 6). »Gij 
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zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in 
God." (Col. 3 : 3). In deze zekerheid en waarheid heeft 
ons geloof de kracht, om de zonde niet te dienen, de 
bewegingen des vleesches te dooden en in nieuwigheid 
des levens te wandelen. 

Wij weten dat Christus, opgewekt uit de dooden, niet 
meer sterft; de dood heerscht niet meer over Hem (vers 9). 
Zoo heerscht de dood nu ook niet meer over ons, daar 
wij door het geloof ééne plant met Hem zijn. Ook wij 
zijn van den dood tot het leven overgegaan. »Die den 
Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven." Wij zullen óf 
dezen aardschen tabernakel afleggen en in de opstanding 
uit de dooden een huis van God ontvangen, óf, als wij 
leven en overig blijven tot de toekomst des Heeren, ver
anderd worden. Alzoo heeft in Christus de dood zijne 
magt over ons verloren. »De dood is de bezoldiging der 
zonde." Deze bezoldiging hebben wij ontvangen in den 
dood van Christus. »Want dat Hij gestorven is, dat is 
Hij der zonde éénmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat 
leeft Hij Gode. Alzoo ook gij, houdt het daarvoor, dat 
gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in 
Christus Jezus, onzen Heer" (vers 10 ,11) . Al degenen, 
die door het geloof in Christus zijn, staan niet meer 
als zondaars en goddeloozen voor God, maar als levenden, 
die met Hem ééne plant geworden zijn ook in de gelijk
making der opstanding. »Er is geene verdoemenis meer 
voor degenen die in Christus Jezus zijn" (Kom. 8 : 1). 
De regten en al de zegeningen, die Jezus als kind voor 
God den Vader inneemt, zijn ook ons eigendom, daar wij 
ééne plant met Hem zijn. Wij zijn kinderen Gods, want 
wij hebben ontvangen den Geest der aanneming tot kin
deren, door welken wij roepen: Abba, Vader! «Zoo wij 
kinderen Gods zijn, zoo zijn wij ook erfgenamen Gods en 
medeërfgenamen van Christus;" ja Zijn Geest, die ons nu 
reeds is medegedeeld, is het onderpand van ons heerlijk 
erfdeel in den hemel. Wij zijn ééne plant met Hem, 
daarom zullen wij ook dezelfde heerlijkheid met Hem deel
achtig zijn. 

1* 
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Zoo wij door het geloof in deze waarheid wandelen, 
zoo laten wij de zonde niet meer over ons heersenen en 
gehoorzamen hare lusten niet meer. Hoe zullen wij, die 
der zonde gestorven zijn, nog in dezelve leven? Hare 
heerschappij en magt, ja hare verschrikkelijke bezoldiging, 
de dood, hebben hunne aanspraak verloren, daar wij voor 
haar niet meer leven, maar in den dood van Christus 
onzen dood gevonden hebben. Alleen het geloof, gelief
den, heeft de natuur en de kracht van al deze dingen, 
waar het ongeloof niets dan woorden zonder kracht en leven 
ziet. — Wij moeten onze leden niet meer gebruiken als 
wapenen der ongeregtigheid, om den dood vruchten te 
dragen, maar wij zullen ze God overgeven tot wapenen 
der geregtigheid, en alzoo is onze vrucht in heiligmaking 
en het einde het eeuwige leven. Wij waren dienstknechten 
der zonde, maar nu zijn wij dienstknechten der geregtig
heid , en daardoor wordt de Vader verheerlijkt, dat wij 
veel vrucht dragen. Het zou echter onmogelijk zijn, God 
te dienen en Zijnen naam te verheerlijken, zt>o wij niet 
met Christus ééne plant geworden waren, zoowel in de 
gelijkmaking des doods als der opstanding. Zoo lang wij 
de zonde onderworpen zijn, dienen wij haar en brengen 
den dood vruchten voort. Wij kunnen niet anders, zelfs 
als wij het willen. Doch zoo wij in Christus der zonde 
gestorven zijn, zoo zijn wij van haar vrijgemaakt en leven 
door Jezus Christus onzen Heer. 

«De zonde zal over u niet heerschen; want gij zijt niet 
onder de wet, maar onder de genade." (Rom. 6 : 14). Er 
waren in de eerste christelijke gemeenten vele ijveraars 
voor de wet bezig, de geloovigen onder de wet terug te 
brengen; zelfs de geloovigen uit de heidenen, die nimmer 
onder de wet gestaan hadden. Het verbond, dat God in 
die huishouding met het volk Israël maakte, was op bepaalde 
wetten gegrond. »Die deze geboden doet, zal leven." 
Het volk was in dit verbond getreden en was nu ook ver-
pligt, naar hetzelve te wandelen. Het werd echter open
baar , wat in hun hart was; zij waren een halstarrig volk. 
«Door de wet is de kennis der zonde." — De apostel Paulus 
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nu had dikwijls met deze ijveraars voor de wet moeten 
strijden en in zijne brieven vinden wij leerrijke mededee-
lingen over dit punt, die ons wel tot vermaning en waar
schuwing kunnen dienen, zooveel te meer, das bok in 
onze dagen velen uit gebrek aan kennis der goddelijke 
waarheid, een wettisch standpunt hebben ingenomen, en 
niet tot de vrijheid des geloofs zijn doorgedrongen. 
Voornamelijk de brieven aan de Romeinen en Galaten zijn 
zeer rijk aan lessen over dit onderwerp. 

In den eersten brief aan Timotheus 1 : 9 zegt de apostel, 
dat den regtvaardigen geene wet is gegeven, maar den 
onregtvaardigen en goddeloozen. Wanneer ik verstaan heb, ' 
dat ik met Christus ééne plant geworden ben, zoowel in 
de gelijkmaking Zijns doods, als Zijner opstanding, zoo 
weet ik ook, dat ik in de wet van Christus sta. Indien 
ik een knecht aanneem, zoo maak ik met hem een schrif
telijk contract met bepaalde pligten en regten, maar nimmer 
heb ik een contract met mijn kind. Hier is slechts de 
liefde werkzaam en niet de wet, en »de liefde is de ver
vulling der wet." »Zoo gij dan met Christus de eerste 
beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij met 
inzettingen belast, gelijk of gij in de wereld leefdet?" 
(Col. 2 : 20). De geloovige is met Christus opgestaan en 
in den hemel gezet; hij behoort niet meer tot deze wereld. 
Al die inzettingen behoorden tot de bedeeling der wet, 
maar niet tot de bedeeling der genade; zij waren aan een 
aardsch, maar niet aan het hemelsche volk gegeven. Ons 
leven is niet in deze wereld, maar het is met Christus 
verborgen in God. 

»De wet heerscht over den mensch, zoo langen tijd als 
hij leeft. Want eene vrouw, die onder den man staat, 
is aan den levenden man verbonden door de wet, maar 
indien de man gestorven is, zoo is zij vrijgemaakt van 
de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen 
mans wordt, terwijl de man leeft, zoo zal zij eene over
speelster genaamd worden; maar indien de man gestorven 
is, zoo is zij vrij van de wet, alzpo dat zij geene over
speelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zoo dan, 
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mijne broeders! gij zijt ook der wet gedood door het ligchaam 
van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, degenen, 
die van de dooden opgewekt is, opdat wij Gode vrachten 
dragen zouden." (Rom. 7 : 1 , 4). Alzoo staan de geloo-
vigen door het ligchaam van Christus niet meer onder de 
wet, en zijn als een hemelsch volk, als kinderen voor God 
gesteld. Waarom spreekt de apostel echter in Rom. 7 
nog zoo veel van de wet, die hij toch afgestorven is? 
Alleen tot leering voor hen, die niet verstaan hebhen, 
dat zij door het ligchaam van Christus van de wet zijn 
vrijgemaakt. »De wet is onze tuchtmeester geweest tot 
Christus, opdat wij uit het geloof zouden geregtvaardigd 
worden; maar nu het geloof gekomen, is, zoo zijn wij niet 
meer onder den tuchtmeester." (Gal. 3 : 2 4 , 25). »Want 
Christus is het einde der wet, tot regtvaardigheid een 
iegelijk, die gelooft." (Rom. 10 : 4). Hij heeft uitgewischt 
het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, 
hetwelk, zeg ik, eenigerwijze ons tegen was, en heeft dat-
zelve uit het midden weggenomen, het aan het kruis ge
nageld hebbende. (Col. 2 : 14). 

Dit is nu eigenlijk tot leering voor de geloovigen uit 
de Joden, die onder de bedeeling der wet stonden; doch 
het zal voor iedere ziel tot zegen zijn, die zich vrijwillig 
onder de wet geplaatst heeft, en nog niet tot de vrijheid 
des geloofs is gekomen. Allen, die door het geloof in 
Christus geplant zijn, staan niet meer voor God als zon
daars, die der wet en den dood onderworpen zijn, maar 
als geregtvaardigde en vrijgemaakte kinderen Gods. Het 
zal eenen grooten invloed op onzen wandel uitoefenen, 
als wij verstaan hebben, dat wij met Christus zoowel in 
de gelijkheid Zijns doods, als Zijner opstanding, ééne plant 
geworden zijn. Dan staan wij in de genade en de kracht, 
dat heerlijke voorregt der kinderen Gods te kunnen genie
ten, namelijk God te dienen. Laat ons dan staan in de 
vrijheid, waarmede ons Christus heeft vrijgemaakt, laat 
ons in Zijnen Geest wandelen en dit voorregt met dankbare 
en waarachtige harten genieten. 

Ieder waar geloovige is met Christus gestorven en ópge-
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staan. Hij staat niet meer als zondaar en goddelooze voor 
God, ook al is hij onbekend met deze gedachten Gods. 
Alleen deze onwetendheid is het, die zijnen vrede met God 
even als zijnen wandel zeer onvoldoende doet zijn. Houdt 
de Christen echter in geloovig bewustzijn, aan deze waar
heid vast, dan wandelt hij in den vrede en verheerlijkt 
God. Zoo wij in Christus zijn, dan zitten wij ook -smè-
Hem ter regterhand Gods en verheugen ons in het zalige 
bewustzijn, kinderen Gods te zijn. Daar alleen is de plaats 
des geloovigen en hij moet zich steeds bewust blijven, dat 
hij zich daar bevindt. Dat is de strijd des geloofs. Alles, 
wat zigtbaar is, ja zelfs onzigtbare magten en boosheden 
zijn steeds bezig, ons geloof te verzwakken en ons dit 
bewustzijn te ontrooven en daarom hebben wij in dezen 
strijd des geloofs bovenal noodig met alle waakzaamheid 
te volharden in het gebed. Velerlei leeringen, zelfs van 
kinderen Gods, die echter onbekend met deze heerlijke 
waarheden zijn, kunnen ons, wanneer wij naar hen luis
teren , doen wankelen in het geloof, en wij doen veel beter 
ze in het geheel niet te hooren. Ja het is in onzen tijd 
van verwarring voor een kind Gods moeijelijk, den goeden 
strijd des geloofs te strijden; doch God is getrouw; Hij 
zal de opregten, die in klaarheid en waarheid voor Hem 
alleen willen wandelen, leiden en besturen. O wij zijn 
duur gekocht; laat ons geene slaven der menschen worden! 

(Vertaald). 

Wandelt in de liefde. 
(EFEZ. V : 2). 

Het is kostelijk en zegenrijk voor ons, als onze harten 
op de liefde Gods zijn gerigt, als wij die liefde erkennen 
en verstaan. Het is echter niet genoeg, dat wij de taal 
der liefde in den mond voeren, dat wij velerlei over die 
liefde kunnen spreken, neen ome harten moeten daarop 
gevestigd zijn, zij moeten daarvan vervuld en doordrongen 
zijn. De liefde Gods zal ons alsdan niet onvruchtbaar 
laten; zij is' steeds werkzaam. 
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God heeft ons Zijne groote liefde in Jezus Christus 
geopenbaard. Hij heeft ons Zijnen eeniggeboren Zoon ge
zonden tot eene verzoening voor onze zonden. Goddeloo-
zen en vijanden, zoo als wij van natuur waren, zijn het 
voorwerp Zijner onuitsprekelijke liefde geworden. Hij heeft 
ons tot kinderen aangenomen, tot erfgenamen Gods en 
medeërfgenamen van Christus. Hij is onze God en Vader 
geworden en Jezus zelf betuigt, dat de Vader ons lief 
heeft, gelijk Hem. Wij zijn het werk Zijner heerlijke 
genade en liefde, een werk, waarin de liefde Gods zich 
in hare volheid betoont en hare vreugde vindt. In Christus 
en in Zijne gemeente is de liefde Gods verheerlijkt; hier 
hebben hare krachtige stralen de diepste diepten door
drongen en met een nieuw leven vervuldr Jezus Christus 
is één met den Vader; Hij zelf heeft zich voor Zijne 
gemeente overgegeven; Hij heeft Zijn leven voor ons over
gegeven, toen wij nog vijanden waren. Eene grootere 
liefde bestaat er niet, en wanneer wij ze reeds erkend heb
ben , dan gaat zij nog alle kennis te boven. De oneindige 
kennis van Christus overtreft alles en bereidt ons volkomene 
zaligheid. Wat zal het eenmaal zijn, als wij Hem kennen, 
gelijk wij van Hem gekend worden; daar reeds nu het 
bewustzijn Zijner liefde ons zoo rijk en gelukkig maakt! 

Deze liefde nu is door den Heiligen Geest in onze harten 
uitgestort. Zij heeft ons geene vreemdelingen voor God 
gelaten, om haar slechts van verre te bewonderen; wij 
zijn in Christus zeer nabij gekomen, zoodat wij met vol 
vertrouwen kunnen uitroepen: Abba, lieve Vader! Wij 
zijn geheel en al in de gemeenschap dier liefde gebragt; 
haar gansche wezen heeft ons doordrongen en wij zijn zóó 
in haar geworteld, dat wij zeggen kunnen: Wie. zal ons 
scheiden van de liefde Gods? verdrukking, of benaauwdheid, 
of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
(Rom. 8: 35). Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, 
die is in Christus Jezus onsen Heer. Zoo lang wij deze 
liefde alleen met den mond prijzen, en haar ook niet met 
de daad en in waarheid bewijzen, zoo lang hebben wij 
de gemeenschap dier liefde niet erkend, en ook niet dat 



9 

zij in onze harten is uitgestort. Ër heeft in dit opzigt 
veel misleiding plaats, en dit zal altijd het geval zijn, 
wanneer wij de liefde Gods, die ons heeft lief gehad, 
toen wij nog vijanden waren, roemen, zonder dat hare 
werkzaamheid in ons is, als in God. Het karakter of 
het wezen der liefde is immer hetzelfde, vol van barm
hartigheid, goedheid en geduld. »De liefde is langmoedig, 
zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde 
handelt niet ligtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; zij han
delt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt 
niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich 
niet in de ongeregtigheid, maar zij verblijdt zich in de 
waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen" (1 Cor. 1 3 : 
4—7). Dat is het karakter der liefde, en zij zal zich 
immer op deze wijze openbaren. Zoo wij met haar vervuld 
zijn, zoo vergeten wij ons zei ven geheel en al; zij rigt 
immer onzen blik op het welzijn van anderen. Jezus 
Christus verdroeg het kruis en verachtte de schande, en 
Zijne overgave bragt ons dat onuitsprekelijke heil. 

Wanneer onze harten eene levendige overtuiging hebben 
van deze liefde, dan staan wij in het zekere bewustzijn, 
dat zij in Jezus ons deel is geworden, en zoo zullen wij 
steeds met volle vrijmoedigheid voor den genadetroon tre
den. Deze liefde is onveranderlijk, daarom kunnen wij 
ook ten alle tijde naderen, want in Christus komen wij 
steeds als begenadigden en geliefden. Hoewel mijn gevoel 
veranderlijk is, Gods hart blijft immer hetzelfde. Dit 
bewustzijn doet ons steeds vol vertrouwen wandelen; we
tende, dat wij ten allen tijde als geliefde kinderen eenen 
vrijen toegang tot den Vader hebben. Wanneer wij in de 
liefde Gods rusten, dan verdwijnt de vrees en iedere zorg 
is verre van ons, daar God onze Vader is. Wat wij 
nergens vinden, vinden wij in het Vaderhart Gods; — 
eene troostende liefde in verdrukkingen, eene kracht in 
zwakheid, eene hulp in den nood en eene heerlijke hoop 

. voor de eeuwigheid. Hier vinden wij alles, wat wij noodig 
hebben, hier mag het hart in vrede uitrusten, waar het 
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nergens rust kon vinden, en als het werkelijk op de 
liefde Gods is gerigt, dan kunnen wij ook met den apostel 
in deze woorden instemmen: »Ziet, hoe groote liefde ons 
de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods 
zouden genaamd worden" (1 Joh. 3 : 1 ) , en wij ver
heugen ons in de vermaning: »Laat ons Hem liefhebben, 
want' Hij heeft ons eerst liefgehad." Zijne liefde trekt 
onze harten van al het zigtbare en ook van ons zelven 
af, en rigt onzen blik met vastheid daarheen, van waar 
ons deze liefde tegenstraalt. Hebben wij de diepten Zijner 
erbarmende liefde in Christus Jezus erkend, hoe zou ons 
hart dan nog iets kunnen vinden, waarnaar het meer 
werd heengetrokken? In de gemeenschap dier liefde er
vaart men, dat nergens elders liefde is; alles heeft lief, 
en denkt slechts aan zichzelven; alles is ijdel en vergankelijk 
en aan misleiding onderworpen. Zoo lang wij nog ons 
zelven of de dingen dezer wereld tot voorwerp onzer liefde 
hebben, zoo lang is ons hart niet waarachtig op de liefde 
Gods gerigt en daarvan doordrongen. » God is liefde, en 
die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem" 
(1 Joh. 4 : 16). 

»Een iegelijk, die lief heeft, is uit God geboren, en 
kent God; die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, 
want God is liefde." (1 Joh. 4 : 7 , 8). Het karakter van hen, 
die uit God geboren zijn, is liefde en het kennen van God. 
Het kind kent zijnen vader. Hebben wij dit karakter niet 
en denken toch kinderen Gods te zijn, zoo misleiden wij 
ons zelven; want wij zijn alsdan niet geboren uit God, 
die de liefde is. Hetgeen uit vleesch geboren is, dat is 
vleesch en behoojt aan deze wereld. Men zal ook immer 
het karakter des vleesches en het wezen dezer wereld 
openbaren, zelfs wanneer men eenen schijn van vroomheid 
aanneemt. Zijn wij echter uit God geboren, zoo zijn wij 
één geest met Hem en ons gansche wezen is hemelsch; 
onze gemeenschap is niet meer met de wereld, maar met 
God den Vader en met Christus Jezus. De wereld kende 
den eengeboornen Zoon des Vaders niet, daarom kent zij 
ook ons niet, want wij zijn één geest met Hem. Hij heeft 
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ons kinderen Gods gemaakt en nadat Hij den wil Gods 
in deze wereld had volbragt, zeide Hij: Gij zijt mijne broe
ders, mijn Vader is uw Vader en mijn God is uw God. 
Deze heerlijke waarheid toont ons ons standpunt zoowel 
in deze wereld, als voor onzen God en Vader. »Hebt de 
wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zoo iemand 
de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem" 
(1 Joh. 2 : 15). Wat de wereld en hetgeen in de wereld 
is, zoowel als haar gansche wezen aangaat, zoo is hier 
eene gestadige verloochening. Jezus is ons voorbeeld. Hij 
deed den wil en de werken des Vaders. Wat de Vader 
doet, dat doet ook de Zoon. Zijn gansche wezen was alleen 
op God den Vader gerigt; Hij was gehoorzaam tot den 
dood, ja tot den dood des kruises. Zijn leven had steeds 
de verheerlijking des Vaders ten doel, zoodat Hij aan het 
einde daarvan zeggen kon: »Vader ik heb uwen naam ver
heerlijkt." En nu is het niet alleen onze heilige pligt, 
maar veel meer ons heerlijk voorregt geworden, te wande
len gelijk Hij gewandeld heeft. 

»Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wan
delt in de liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad heeft, 
en zichzelven voor ons heeft overgegeven tot eene offerande 
en een slagtoffer Gode, tot eenen welriekonden reuk." 
(Efez. 5 : 1 , 2). Alzoo zijn wij ook vermaand door de barmhar
tigheid onzes Gods, onze ligchamen tot eene levende, heilige en 
Gode welbehagelijhe offerande te stellen (Rom. 12 : 1). De 
liefde Gods heeft zich in Christus Jezus in zulk eene vol
heid en heerlijkheid voor ons geopenbaard, dat, zoodra ons 
hart werkelijk daarop is gerigt en daarvan is doordrongen, 
wij niet anders kunnen, dan in de gemeenschap dier liefde 
te wandelen. Zij dringt ons tot lof, prijs, aanbidding en 
volkomene overgave. Zij heeft steeds onze redding en ver
heerlijking ten doel, hoe kunnen wij dan anders als weder
om liefhebben. Zij dacht reeds aan ons vóór de grond

legging der wereld en verordineerde ons in Christus Jezus 
de aanneming tot kinderen; zij vervult het hart met kin
derlijk vertrouwen en vrolijke zekerheid. Het is haar niet 
genoeg, dat zij Jezus tot eene verzoening voor ons heeft 
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overgegeven; zij zorgt voor ons in alle dingen; zij draagt 
en verpleegt ons en leidt ons zeker tot onze roeping der 
hemelsche heerlijkheid. Daarom, geliefden, »laat ons Hem 
liefhebben, daar Hij ons eerst heeft liefgehad." 

»Geliefden indien God ons alzoo lief heeft gehad, zoo 
zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben" (1 Joh. 4:11). 
God bemint zijne kinderen met eene groote liefde in der 
daad en in waarheid, hoe zouden wij anders kunnen, zoo 
wij van dezelfde liefde doordrongen zijn? Wie dengenen 
lief heeft, die hem geboren heeft, die heeft ook lief, de
genen die uit Hem geboren zijn. »Hieraan kennen wij, 
ii dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God 
liefhebben, en zijne geboden bewaren" (1 Joh. 5 : 1 , 2). 
De kinderen Gods zijn steeds een voorwerp van de opof
ferende liefde en van de teedere zorg des Vaders. Hij 
draagt den zwakke met groot geduld; Hij rigt den geval
lene met zachtheid op; Hij vertroost en verkwikt den 
bedrukte met hartelijke liefde en voert allen in de genade 
en de kennis steeds verder het heerlijke doel te gemoet. 
Deze vruchten kan alleen de liefde Gods in ons te voor
schijn roepen. Men kan de liefde even als den Geest Gods 
in zich tegengaan, maar haar karakter blijft steeds het
zelfde en zal zich, waar zij den vrijen loop heeft, immer 
alzoo openbaren. Hoe meer wij in de heiligmaking toe
nemen, zooveel te meer zal ook deze liefde hare zachte 
en zegenrijke stralen ons mededeelen. 

Iedere vergadering van christenen is dan eerst gezegend, 
wanneer zij door de liefde Gods wordt gedragen, wanneer 
ieder lid met haar vervuld en van haar doordrongen is. 
Het is echter ook hier niet genoeg, eene schoone rede 
over deze liefde te kunnen houden, met woorden of met 
de tong lief te hebben, dit moet in der daad en in waar
heid zijn. Hoe minder de liefde Gods in eene onderlinge 
bijeenkomst woont, hoe minder zegen er openbaar zal wor
den. Wij zullen altijd ondervinden, dat daar, waar dei 
liefde verkoeld is, een wettisch rigten plaats heeft. Men 
ziet den splinter in het oog des broeders, maar den balk 
in het eigen oog merkt men niet op Men ziet de fouten des 
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broeders, maar men helpt hem niet met eenen zachtmoe-
digen geest; veel meer eischt men van anderen, wat men 
zelf niet bewijst. Waar echter de liefde Gods werkzaam 
is, daar worden de zonden en zwakheden der broeders, 
even als de eigene, biddend op het hart gedragen, en dan 
openbaart zich het priesterlijke karakter. Jezus, de trou
we Hoogepriester, bidt altijd voor de zijnen en is hunne 
beste voorspraak. Er is een groot onderscheid tusschen 
rigten en vermanen, waarvoor echter alleen de liefde oogen 
heeft. De rigtende broeder toont de fouten van ande
ren aan en straft ze; waar echter vermaning in Christus 
is, daar is ook veel gebed, zachtmoedigheid en geduld, en 
er wordt alleen aan verbetering gedacht. »De liefde bedekt 
menigte van zonden; zij verdraagt alles, zij gelooft alles en 
zij hoopt alles." Bij den rigtenden broeder is het meestal 
eigenliefde, die wenscht, dat de andere zijne zonden erkenne; 
waar echter de liefde Gods in het hart is, daar vergeet 
men zichzelven, en is alleen op de eere Gods en het heil 
des dwalenden bedacht. Zoo lang wij nog op een wettisch 
standpunt staan, kunnen wij grooten ijver voor de heilig
heid Gods hebben, vooral wanneer het anderen betreft, 
doch het hart is niet geheel op de liefde en de langmoe-
digheid Gods gevestigd en daarvan vervuld. De liefde 
bedoelt niet alleen de zonden te openbaren en te vermanen, 
maar zij denkt ook aan de velerlei zware verzoekingen 
waarin deze of gene broeder zich bevindt, en zij helpt 
dragen. God is de liefde en even als deze liefde met ons 
verkeert, zoo zal zij ook in ons met alle broeders verkee-
ren. Waar de broederlijke liefde innig en vurig is, daar 
zal ook de algemeene liefde betoond worden. 

»Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven 
voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broe
ders het leven te stellen." (1 Joh. 3 : 16). O! mogt de 
trouwe Heer geven, dat onze harten steeds op zijne liefde 
gerigt blijven, opdat wij bereid mogten zijn, alles, ja zelfs 
ons leven voor de broeders te stellen. Het is niet moei-
jelijk diegenen lief te hebben, die ons lief hebben, maar 
wij moeten aan allen eene vurige liefde bewijzen. O , gelief-
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den, laat ons toch steeds als de zoodanigen wandelen, die 
het levendige bewustzijn in zich hebben, dat zij met onuit
sprekelijke liefde gedragen en geleid worden; laat ons 
elkander aansporen tot liefde en goede werken. Die liefde 
zij in ons allen vurig en ongehuicheld; dan gedragen wij 
ons als kinderen Gods, wier hoofdkarakter en wezen liefde 
is; dan worden wij erkend voor zulken, die uit God gebo
ren zijn. Profetiën en kennis zullen te niet gedaan worden, 
talen zullen zwijgen, geloof en hoop houden op, maar de 
liefde blijft, daarom is ook de liefde de meeste onder allen. 
«Indien wij elkander lief hebben, zoo blijft God in ons, 
en Zijne liefde is in ons volmaakt." (1 Joh. 4 : 12). 

(Vertaald.) 

Eenige gedachten over Psalm 94. 
Bij de overdenking van dezen psalm mogt ik bijzonder 

bij de vertroostingen Gods in de verzoekingen der heili
gen stilstaan.— In vs. 11—13 lezen wij: — »de Heer weet 
de gedachten des menschen, dat zij ijdelheid zijn" (vs. 11). 
En dan: »Welgelukzalig is de man, o Heere! dien Gij 
tuchtigt" enz. (vs. 12, 13). 

De verheffing des menschen is dwaasheid, en evenzoo 
al zijne voornemens. Zijne «gedachten" zijn niet geringer, 
dan de wijsheid Gods, maar zij zijn »ijdel." Alles is, van 
het begin tot het einde, ijdelheid in des menschen hart. 
Hoe het ook met de dingen om ons is gelegen, hoe zij 
ons hart met kommer kunnen vervullen — God oordeelt, 
dat alles «ijdel" is. Hoewel de Heer alles veroordeelt, zoo 
zal Hij toch Zijne gedachten, die Hij bij zichzelven beslo
ten heeft, d. i de verheerlijking van Christus en de onze met 
Hem, volkomen vervullen. De mensch heeft echter dit 
doel Gods niet tot het zijne gemaakt en daarom zijn al 
zijne gedachten en plannen slechts ijdelheid. Het doel 
Gods zal echter bereikt worden. En hoewel alle pogin
gen der menschen daarheen mogen gerigt zijn, om het te 
verhinderen, — zoo zal hun einde niets dan ijdelheid zijn. 

In dezen psalm . vinden wij ten eerste den aanval der 
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vijanden en dan — wat God daarin gedaan heeft. Zoo 
gaat het gewoonlijk met de heiligen in hunne verdrukkin
gen; zij zien het werk des duivels het eerst, en dan de 
hand Gods, die hen zegent. De uitwerking, die deze 
handelingen der goddeloozen op ons hebben, is deze: «Wei-
gelukzalig is de man, o Heere! dien Gij tuchtigt, en dien 
Gij leert uit Uwe wet: om hem rust te geven in de kwade 
dagen, tot dat de kuil voor den goddelooze gegraven wordt." 
Deze kuil is echter tot nu toe nog niet gegraven en de 
troon der ongeregtigheid is nog niet vernederd. — Maar 
al is ook de gansche magt des boozen in de tuchtiging 
tegen ons, zoo blijft toch de belofte des Heeren: »in de 
kwade dagen rust te geven." 

Ik spreek nu niet van het lijden voor Christus, als wij 
om Zijns naams wille gesmaad worden, hetgeen niets dan 
vreugde, triomf en roem voor ons is; maar van die din-

,gen, die veel bekommering in ons verwekken, als wij zien, 
dat wij onbestendig en nalatig in de wegen des Heeren 
gewandeld hebben. En dan staat er toch: » Welgelukzalig is 
de man, o Heere! dien Gij tuchtigt!" De Heer tuchtigt ons 
niet zonder een bepaald doel. Zoo er eene zonde of eene 
nalatigheid in den wandel aanwezig is, op welke tuchtiging 
volgt, zoo gebruikt Hij deze gelegenheid tot tucht, om 
de wonde des harten te heelen. Hij rigt niet alleen de 
overtreding, maar ook de bron, uit welke zij voortkwam. 
Hierdoor wordt de ziel bekwaam gemaakt, om het Woord 
Gods met kracht op zich (toe te passen. Zij is onderwezen, 
daar zij getuchtigd is; en niet alleen dat: zij is ook in de 
gedachten Gods ingewijd; zij kent veel meer van Zijn 
karakter, » dat Hij Zijn volk niet zal begeven, noch Zijne 
erve verlaten" (vs. 14). God wenscht niet alleen, dat 
wij voorregten ontvangen, maar ook dat wij gemeenschap 
met Hem hebben. Door de tuchtiging nu wordt het hart 
meer in de nabijheid Gods gebragt, en tegelijk in de zeker
heid der hoop gesterkt en bevestigd. 

Wanneer wij Petrus beschouwen, na dat hij door den 
^vijand was gezift, dan zien wij, dat, hoewel zijn val zeer 
ferootmoedigend en smartelijk was, hij toch veel dieper 
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in de kennis Gods en in het gevoel zijner afhankelijkheid 
van Hem is doorgedrongen. — De Heer »maakt onze ziel 
rustig in de kwade dagen" en dat wel door de gemeenschap 
met Hem — niet alleen gemeenschap in de vreugde, maar 
ook in de heiligheid. 

De Heer tuchtigt nooit zonder daartoe eene aanleiding 
te hebben, en toch: »Welgelukzalig is de man, o Heer! 
dien Gij tuchtigt!" Dat is eene wonderlijke uitdrukking! 
Ik zeg niet, dat een christen dit immer in de tuchtiging 
kan zeggen, want het rigten van zichzelven is dikwijls 
met angst en zorg verbonden; maar de uitwerksels zijn 
gezegend. Wat wij wenschen, is, dat al de gedachten, 
wegen en handelingen van onzen eigen wil mogten weg
gedaan worden, en dat God ons alles zij.—God veroorlooft 
niets in de harten, wat met de heiligheid, waaraan Hij 
de geloovigen heeft laten deelnemen, in strijd is. Het is 
inderdaad de gezegende genade en liefde des Vaders, welke 
zich zoo veel moeite voor ons geeft. 

Hetgeen wij het meeste noodig hebben, is de omgang 
des harten met God — te rusten in Zijne rust, hoewel 
alles om ons heen verwarring en oproer is. Wanneer wij, 
omgeven van ongeregtigheden van allerlei aard, nabij Zijn 
hart zijn, dan zullen wij ook Zijnen troost ervaren, gelijk 
geschreven is: »Als ik veel kommer in mijn hart had, 
zoe vervulden Uwe vertroostingen mijne ziel" vs. 19. Ons 
deel is niet alleen de rijkdom der genade Gods, maar ook 
het geheim des Heeren te kennen, met Hem in Zijne 
heiligheid innige gemeenschap te hebben. Hoe ook de 
omstandigheden ons tegen mogen zijn, zoo rust toch onze 
ziel gelukkig en tevreden in Hem. 

Zoo wij steeds een vollen en onverstoorden vrede en 
eene innige gemeenschap met God hebben, wanneer wij 
te midden van de verzoekingen door deze niet bewogen 
worden; zoo zullen wij niet alleen weten, dat alle dingen 
in Christus ons toebehooren, maar ook eene kennis van 
God zelven verkrijgen, gelijk geschreven staat: »Vrucht 
dragende in alle goede werken, en opwassende in de kennis 
Gods." — De Heer geve door Zijne genade, dat onze harten 
steeds voor Hem mogen geopend zijn! (Vertaald). 
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Een woord over de zekerheid en vastheid 
van onze verhouding- tot God. 

Het is opmerkelijk, dat in den strijd of liever in de 
overwinning, waarvan de Apostel aan het einde van het 
8ste hoofdstuk van den brief aan de Romeinen spreekt, de 
zonde als vijand niet voorkomt. En in der daad is er 
tweeërlei strijd, geheel van elkander onderscheiden: de 
strijd tusschen vleesch en geest, en de strijd, die wij als 
kamp vechters of als het volk Gods in de kracht des Hei
ligen Geestes tegen den vijand voortzetten, om alles wat 
ons beloofd is, geestelijk in bezit te nemen, zielen te winnen 
en de kracht des duivels in de wereld te bestrijden en af 
te wijzen. De strijd met het vleesch zal tot aa^i het einde 
des aardschen levens voortduren; doch wij kunnen eerst 
dan den uiterlijken strijd tegen den vijand met vrucht 
voortzetten, als het vleesch door de overwinnende kracht 
des Geestes in ons praktisch zwijgt. Men kan den vijand 
buiten de legerplaats niet met goeden moed aanvallen, 
wanneer er in het leger zelf oproer is. Wanneer het aan 
het vleesch, door onze nalatigheid en gebrekkige gemeen
schap met God, gelukt, zwarigheden en onzekerheid in 
onze ziel te doen ontstaan, dan zijn wij niet in staat, om 
met eenvoudigheid des harten, den strijd tegen den vijand 
in de wereld overwinnend voort te zetten. Men moet over 
zijne verhouding tot Jezus geheel en al in het reine zijn, 
wil men het standpunt van een' kampvechter Gods inne
men en in den naam van Jezus in de wereld strijden. 

De innerlijke strijd van eene niet vrijgemaakte ziel is, -— 
en dit moest altijd zoo zijn, — om aangaande hare betrek
king tot God zeker te worden; en vele zielen, die zich in 
zekere mate in de genade Gods verheugen, en zelfs de leer 
der vrijheid vrij goed verstaan, zijn, wat hunne tegenwoor
dige verhouding tot God betreft, zeer in verwarring, als 
er over den toestand van hun geweten voor God gehandeld 
Wordt, als het geweten zich in de tegenwoordigheid Gods, 

2 
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of van den dood of van de kracht des duivels, of in één 
woord, in omstandigheden bevindt in welke zijn toestand 
beproefd wordt. Zij twijfelen wel niet aan hunne verlos
sing in het algemeen, noch aan de liefde Gods voor hen, 
maar zoodra hunne praktische en wezenlijke verhouding tot 
God onderzocht wordt, zijn zij in verwarring. Hunne 
gemeenschap met God is dan niet alleen voor een oogen-
blik verbroken, zoodat zij zich wegens hunne nalatigheid 
verootmoedigen moeten , •— dit toch heeft bij alle Christenen 
plaats, zoodra er slechs ééne gedachte in hun hart opkomt, 
die niet naar den Geest is — maar, omdat zij niet werkelijk 
in de tegenwoordigheid Gods zijn, kunnen zij over hunnen 
toestand niet oordeelen, en zijn over hunne ware verhou
ding tot God niet helder. De geloovige echter, die zeker 
is over zijne verhouding tot God, voelt (zoo hij ten minste 
in het algemeen met God wandelt) bij iedere bevlekking 
met schaamte, dat dit met zijn standpunt onvereenigbaar 
is; zijne ziel komt echter niet in verwarring. Met een 
verootmoedigd hart zoekt hij de herstelling zijner gemeen
schap , en verwacht die van den God aller genade. Ik ben 
zeker, dat ik het getuigenis van vele zielen heb, dat er 
zich in zulke gevallen, als het geweten praktisch onrein is, 
iets donkers en voor hen onverklaarbaars in hunnen eigenen 
toestand bevindt. En nu is het niet genoeg dat men, om 
dezen toestand op te heffen, alleen op de liefde Gods ziet. 
Zij gelooven aan die liefde, en zij doen goed; maar er 
ontbreekt nog iets, daar het geweten het bewustzijn heeft, 
dat de liefde Gods niet in tegenspraak kan zijn met de 
heiligheid en de geregtigheid Zijner natuur, en zij voelen 
dat zij daarmede in tegenspraak zijn. Hun ontbreekt een 
klaar inzigt in de regtvaardiglieid. De genade is wel is 
waar de bron van alle hoop, maar de genade heerscht door 
de regtvaardiglieid. In het gerigt zal de regtvaardigheid 
heersenen, en daarom zijn allen verdoemd, die in het gerigt 
komen. Maar nu heerscht de genade, d. i. de liefde Gods, 
werkzaam in het midden van zondaren en in betrekking 
tot de zonde. De regtvaardiglieid moet echter voorhanden 
zijn, zullen wij voor God met een gerust geweten kunnen 
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staan. Waar is nu die regtvaardigheid te vinden, opdat 
men de genade ongehinderd kan genieten? Het antwoord 
op deze -vraag zullen wij nu in de Heilige Schrift opzoeken. 

Dit antwoord hangt af' van het geheel verschillende 
standpunt van den eersten en tweeden Adam. Om het 
standpunt des geloovigen klaar en duidelijk voor te stellen, 
zullen wij deze beide standpunten eenigzins nader beschou
wen , en wel in de eerste plaats dat van den eersten Adam 
en de handelingen Gods met hem. 

Aan den eersten Adam is geene belofte gegeven. Toen 
God Zijn oordeel over de slang uitsprak, zeide Hij, dat 
het Zaad der vrouiv haar den kop zoude vermorselen. Aan 
den eersten Adam, onzen vader naar het vleeseh, was dus 
geene belofte gegeven. Van den aanvang aan is het zeer 
duidelijk, dat er geene verbinding, geene verhouding des 
levens tusschen God en het vleeseh bestaat. God heeft 
op velerlei wijzen het bewijs dezer waarheid gegeven; en 
wij zien reeds van den beginne den eersten Adam door 
den tweeden ter zijde gesteld. Aan Abraham echter en 
aan zijn zaad, hetgeen steeds de tweede Adam is, zijn 
beloften zonder voorwaarde gegeven, dus beloften, welke 
geene vraag naar regtvaardigheid hebben te weeg gebragt. 
God heeft zonder voorwaarde beloofd, dat alle geslachten 
der aarde in Abraham's zaad zouden gezegend worden. 

Maar de vraag naar geregtigheid moet te voorschijn 
geroepen worden; en daar de mensch de aanmatiging heeft 
van regtvaardig te zijn, of de geregtigheid te verwerven, 
zoo heeft God de vraag naar de geregtigheid het eerst op 
dien grond gesteld. Hij geeft eene volkomene maatstaf voor 
de menschelijke geregtigheid, die te gelijk eene maatstaf 
voor de volkomenheid van alle menschen, als zoodanig is. 
De volkomenheid eens menschen als mensch zou hierin 
gelegen zijn: » God lief te hebben boven alles, en den naas
ten als zichzelven." God kon echter geene andere maat-
Staf geven, indien het schepsel als zoodanig gelukkig zou 
zijn. De vorm echter, in welke deze maatstaf voor de men
schen is daargesteld, duidt aan, dat de vervulling dezer 
geregtigheid van den mensch zelf gevorderd wordt. De 
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wijsheid Gods heeft echter reeds in de woorden waarin de 
wet is medegedeeld, den wezentlijken toestand des menschen 
aangegeven. Wij houden ons nu, even als de Apostel 
Paulus, niet met Israël of met de burgerlijke inzettingen, 
die voor dat volk in de wet voorhanden zijn, bezig, maar 
met den eeuwigen grondslag van de verhouding des men
schen tot God op eenen wettisch en grond. De wet zegt 
ons, en zij moet alzoo spreken: »Doe dit en gij zult leven!" 
Wat leert men echter uit deze woorden, zoo men ze met 
een ernstig geweten overweegt? Als God zegt: »Doe dit 
en gij zult leven!" zoo volgt daaruit dat ik dood ben. 
Indien nu de mensch de wet, als »niet dood," wil vervul
len, zoo zal de uitslag zelf van al zijne pogingen bewijzen, 
dat hij in den toestand des doods is. Daar de wet mij, 
als ik gehoorzaam ben, het leven belooft, zoo zet zij in
derdaad op den voorgrond, dat ik geen leven heb; en 
deze grondslag wordt door Paulus zeer duidelijk aangege
ven als hij zegt: «want indien er eene wet gegeven ware, 
die magtig was levend te maken, zoo zou waarlijk de 
regtvaardigheid uit de wet zijn." —• De regtvaardighëid 
echter wordt door haar niet gevonden. 

De geschiedenis van den eersten Adam gaat echter nog 
verder, dan tot op zijne onderwerping onder de wet. God 
zelf is in de wereld verschenen, en dat wel in den persoon 
Jezus Christus. En daardoor is het vermogen van den 
mensch om aan zijne verantwoordelijkheid te beantwoorden 
en met God in verbinding te staan, op eenen laatsten 
proef gesteld. Hierbij moet men wel opmerken, dat de 
menschwording van den Zoon Gods geene vereeniging 
met den mensch is. Wij aanschouwen hier de openbaring 
van de volkomenheid der Godheid in het beeld van een' 
wezenlijken mensch, om te zien, of de eerste Adam of het 
vleesch in verbinding met de Godheid kon staan, als deze 
hom. $00 nabij mogelijk, en om zoo te spreken, met den 
mensch in aanraking kwam, — in eene volkomene ontwik
keling van de heerlijkste goedheid en liefde in betrekking 
tot de ellende des menschen. Met den mensch was Chris
tus echter niet vereenigd, ook heeft Hij zich niet één met 
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hen gemaakt in hunnen zondigen toestand. Hij was een 
mensch zonder zonde onder de zondaars; vereeniging van 
onzondigheid met de zonde was niet mogelijk. «Maar 
Jezus antwoordde hun en zeide: »de ure is gekomen, dat de 
Zoon des menschen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, 
voorwaar zeg ik u : indien het tarwegraan in de aarde 
niet valt en sterft, zoo blijft hetzelve alleen, maar indien 
het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort." (Joh. 12: 
23, 24). Doch laat ons voortgaan met de geschiedenis van 
den eersten Adam. 

God zeide: »Ik heb nog eenen Zoon, misschien zullen 
zij dien hooren." Doch deze proefneming met het vleesch 
of den eersten Adam leverde het bewijs, dat zijns verbin
ding met God geheel en al onmogelijk is. De liefde kan 
even zoo min deze verbinding tot stand brengen, als de 
wet. De mensch heeft God, die in liefde gekomen was, 
geheel en al verworpen, en hij heeft, voor zooverre zijn 
wil dat kon ten uitvoer brengen, God uit de wereld 
geworpen. De mensch wil wel eenen God hebben, die 
een dienaar zijner lusten is, maar hij wil niet den heiligen 
en waarachtigen God. De zonde heeft in het kruis haar hoog-
ste toppunt bereikt en de eigenlijke waarheid van haar karak
ter geopenbaard. Zij is eene volkomene scheiding van God. 

Maar Christus, die geene zonde gekend heeft, is tot zonde 
gemaakt. Hier ontmoeten wij elkander door het geloof. Ik 
tref Christus door de genade daar aan, waar ik was door 
de zonde. Als ik onder den dood, onder den last en de 
schuld der zonde, onder den toorn Gods, onder de kracht 
van dien, die het geweld des doods heeft, ben — dan is 
ook Christus daar. Ik sta daar, wel is waar door lust, 
eigenwil en ongehoorzaamheid, door mijne zondige natuur — 
Hij door gehoorzaamheid en liefde. Als mijn geweten ech
ter door het licht Gods erkend heeft, dat in het vleesch 
niets is, dat ik geheel en al verloren ben en dat God mij 
naar Zijne geregtigheid niet in Zijne tegenwoordigheid 
kan laten komen, dan vind ik Christus zelf in dezen toe
stand. Hij neemt mijne plaats voor God in, en God is 

: volkomen verheerlijkt in betrekking tot mijne zonde en 
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mijnen zondigen toestand. Jezus zegt: »Nu is de Zoon 
des menschen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 
Indien God in Hem verheerlijkt is, zoo zal ook God hem 
verheerlijken in zichzelven, en Hij zal Hem terstond ver
heerlijken." (Joh. 13: 31 , 32.) God is ten aanzien mijner 
zonden verheerlijkt door het werk van Christus; de zonde 
is weggedaan. Zij is voor God geëindigd met het leven, 
hetwelk door Christus op het kruis, waar Hij deze zonde 
heeft gedragen, overgegeven was. Ik ga door het van-
eengescheurde voorhangsel Zijns ligchaams in de tegen
woordigheid Gods, en verschijn zonder zonden voor Zijn 
aangezigt, daar Christus ze gedragen en weggedaan heeft; 
ik ben met Hem opgestaan, door de kracht van dat leven, 
hetwelk God mij in Hem, als den opgestanen, heeft mede
gedeeld. Ik ben zonder smet in de tegenwoordigheid 
Gods, — aan gene zijde van het kruis, hetwelk mij gerei
nigd heeft. Christus zelf is mijne geregtigheid naar de 
waarde van het werk, door hetwelk Hij God op het kruis 
heeft verheerlijkt, en wel zoo, dat de geregtigheid Gods 
in de goddelijke verheerlijking van Christus bewezen is; 
en ik ben de geregtigheid Gods in Hem. Daar ik alzoo 
met Christus gestorven, met Hem levend gemaakt en opge
staan ben, zoo is nu mijn standpunt voor God in den twee
den Adam, en niet meer in den eersten. Thans zeg ik: 
»Toen ik in het vleesch w a s " . . . . . en wederom: «Gij 
zijt niet meer in het vleesch, maar in den Geest." De 
eerste Adam is door den tweeden geheel en al op 
zijde gezet, en mijn standpunt is uitsluitend in den twee
den. Aan deze zijde van het kruis ben ik vleesch en 
zonde, een kind van den eersten Adam, verantwoordelijk, 
verloren, en in waarheid van God gescheiden. Aan gene 
zijde van het kruis , — en zoo wij niet door het kruis tot 
God zijn gekomen, zoo zijn wij geheel en al verloren — 
ben ik in den tweeden Adam in eene geheele nieuwe 
natuur, en eenen geheel nieuwen toestand. Alles, wat 
mij van God scheidde, is weggedaan; ik ben in de; 
tegenwoordigheid Gods opgenomen, uit kracht eener 
geregtigheid, naar welke God Christus, en degenen, 
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die door het geloof in Hem zijn, opnemen en verheer
lijken moest. 

Is er dan in het geheel geen vleesch meer in mij ? 
Zeker. Ik ben wel is waar niet meer in het vleesch, 
maar het vleesch, de eerste zondige Adam is onverander
lijk. Ik ben echter geroepen niet naar het vleesch, maar 
naar den geest te wandelen. Mijne verantwoordelijkheid 
is nu niet de verantwoordelijkheid van den eersten Adam, 
naar welke ik geheel en al verloren ben, — ten aanzien 
dezer verantwoordelijkheid is de vraag mijner schuld 
op het kruis beantwoord, — maar mijne verantwoordelijk
heid is naar den geest, om als een kind Gods waardiglijk 
voor den Heer te wandelen. (Col. 1: 10; 1 Thess. 2 : 12.) 
»Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzoo 
wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft." (1 Joh. 2 : 6.) In
dien wij niet in den geest wandelen, indien er, gelijk wij 
reeds gezegd hebben, slechts ééne ligtzinnige gedachte in 
het hart opkomt, dan is onze gemeenschap met God ver
broken ; want het is onmogelijk, dat God met eene enkele 
ligtzinnige gedachte gemeenschap kan hebben. Ons stand
punt blijft hetzelfde; maar de gemeenschap is verbroken, 
omdat onze wandel aan dat standpunt niet beantwoordt; 
en juist het bewustzijn van dit heerlijke standpunt en van 
den grooten zegen in de gemeenschap met God is de 
oorzaak der smart bij eene vrijgemaakte ziel. De eerste 
Adam heeft geen regt meer op ons; echter geven wij hem 
door onze nalatigheid en dwaasheid te dikwijls gehoor. 
Wij wandelen ook in het midden der verzoekingen en van 
alles, wat de duivel kan aanwenden, om onze gemeenschap 
met God te verstoren. In dit opzigt echter voldoet de 
voortdurende dienst der liefde van Christus aan de behoef
ten onzer ziel, hetzij om onze gemeenschap met God 
opregt te bewaren, het zij om haar, als zij voor een oogen-
blik door eenen misstap is verloren, weder te herstellen. 
De waarheid, dat het vleesch in ons is, maakt het geweten 
niet onrein; maar zoodra het in ons werkzaam is, is het 
geweten onrein en de gemeenschap is verbroken. 

Er is tweeërlei soort van reiniging: de reiniging door 
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bloed en die door water. Uit de. doorboorde zijde van 
Christus kwam bloed en water. De Apostel Johannes zegt 
»Hij is niet alleen gekomen met water, maar ook met bloed." 
Van het bloed zullen wij nu niet spreken. Het reinigt 
ons eens voor altijd van alle zonden; met hetzelve besprengd 
staan wij in de kracht van zijne eeuwige waarde voor 
God. De reiniging door water leert Christus zelf ons in 
het 13 hoofdst. van het Evangelie van Johannes. In het 
begin van dit hoofdstuk verklaart de Heer in welke ver
houding Hij zelf tot God staat. Zijne ure was gekomen, 
om tot den Vader te gaan. Hij was van God uitgegaan in 
goddelijke reinheid, en Hij ging onveranderd tot Hem 
terug. De Vader had Hem alle dingen in de handen 
gegeven. Zijne liefde voor de discipelen was in geenen deele 
verzwakt, noch door dit Zijn standpunt, noch door de ver
schrikkelijke boosheid der menschen, daar Judas op dit 
oogenblik voornemens was Hem te verraden, — een bewijs, 
dat de eerste Adam geheel en al onder de kracht des Satans 
was. — Deze liefde dreef Hem integendeel om Zijne jonge
ren , met betrekking tot hunnen wandel op aarde, de noo-
dige dienst te bewijzen, opdat zij met Hem deel mogten 
hebben aan dit standpunt, gelijk Hij zelf zegt: »Indien 
ik u niet wassche, gij hebt geen deel met mij.'' Toen 
het nu aankwam op het deelhebben met Christus, toen 
wenschte de ijverige Petrus dat Jezus ook de handen en 
het hoofd zou wasschen, daar hij geloofde, dat hij daar
door meerder deel aan Christus zoude verkrijgen. Hieraan 
knoopt zich nu eene gewigtige ontwikkeling dezer leer. 

De wassching is, gelijk wij uit andere plaatsen weten, 
de toepassing van het woord Gods door de kracht des 
H. Geestes. «Opdat Hij haar (de gemeente) heiligen zou, 
haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
woord." (Eph. 5: 26.) Zoo ook :>» Gijlieden zijt nu rein 
om het woord, dat ik tot u gesproken heb." (Joh. 15: 3.) 
De plaats in Joh. 13 , welke wij nu beschouwen, herinnert 
ons aan de inwijding der priesters onder de Joden, die 
eens voor altijd het gansche ligchaam met water hadden 
gewasschen, en die telkenmale, als zij God naderden, de 
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handen en de voeten moesten wasschen. Men moet hierbij 
echter opmerken, dat er, om met Christus, toen Hij tot 
den Vader ging, deel te hebben, van een hemelsch toe
naderen sprake is. -Wij zijn ook door het woord Gods 
wedergeboren en dit leven is, zoo als wij gezien hebben, 
het leven van den opgestanen tweeden Adam. De natuur 
van het hemelsche leven is onze zedelijke reiniging, en 
de ontwikkeling dezer natuur is in het woord volkomen 
verklaard; (verg. Eph. 4 : 20) daar Christus leeft, zoo 
leven ook wij — de reiniging is eens voor altijd door de 
mededeeling van dit leven geschied. Wie in dit opzigt 
is gewasschen, die is voor altijd gewasschen; hij leeft in 
de kracht van een rein leven, daar hij met Christus 
gestorven en opgestaan is. — In de werkelijkheid wandelen 
wij echter in aarden vaten in eene wereld waar alles onrein 
is. En zoo dikwijls onze voeten nu verontreinigd worden, 
zoo dikwijls is ook onze gemeenschap met God verbroken. 
De reiniging van een op nieuw medegedeeld leven is niet 
meer noodig; maar de genade is steeds voor ons werkzaam. 
Christus bidt voor ons, en de H. Geest spreekt door het 
woord tot ons geweten. Hij toont ons aan, hetgeen onrein 
is, en hetgeen aan ons hemelsch standpunt niet beantwoordt. 
Hij verootmoedigt ons, maakt door het ingebragte licht het 
hart en het geweten onrustig, en doet in ons een verlangen 
ontstaan naar de heiligheid Gods, waaraan Hij ons deel
achtig maakt, om Zijne tegenwoordigheid en gemeenschap 
te genieten. Het woord openbaart ons al onze voorregten 
en geestelijke zegeningen in de hemelsche gewesten in 
Christus Jezus; het oordeelt alles in ons, naar de mate 
van het ons geschonken licht, en leidt ons in den weg des 
Heeren naar de voetstappen van Jezus hier op aarde, gelijk 
er geschreven staat: »Ontwaak, gij die slaapt! en sta op 
uit de dooden; en Christus zal over u lichten!" (Eph. 5: 14.) 
Het groote grondbeginsel van dit leven wordt door Paulus 
met de volgende woorden uitgesproken: »Altijd het sterven 
van den Heer Jezus in het ligchaam omdragende, opdat 
ook het leven van Jezus in ons ligchaam zou geopenbaard 
worden." (2 Cor. 4 : 10.) 
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Wij hebben alzoo drie punten behandeld: met betrekking 
tot ons standpunt zijn wij door het bloed van Christus gerei
nigd, en door het vaneengescheurde voorhangsel in de 
tegenwoordigheid Gods gebragt; en wij staan voor God in 
eenen opgestanen Christus, of liever wij zitten in Christus 
Jezus in hemelsche gewesten. — Op aarde Zijn leven deel
achtig , zijn wij zedelijk gereinigd, daar wij leven door het 
leven van den Opgestanen, — ons ligchaam is eens voor 
altijd gewasschen. — Daar wij echter op aarde wandelen, 
zoo houdt Christus zich naar Zijne genade met ons bezig, 
om onze harten praktisch in dien toestand te houden, die 
aan deze genade beantwoordt, of om de gemeenschap met 
God, indien Avij haar verloren hebben, weder te herstel
len. — Ten slotte voegen wij hier nog bij, dat het ook ons 
voorregt is, dezelfde middelen bij onze broeders aan te wen
den, in zoo verre onze zwakheid dit veroorlooft, daar wij 
priesters met Christus, den grooten Hoogepriester, zijn. 
»Gij heet mij Meester en Heer; en gij zegt wel, want ik 
ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uwe voe
ten gewasschen heb, zoo zijt gij ook schuldig-elkanders 
voeten te wasschen. Want ik heb u een voorbeeld gege
ven, opdat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook 
doet." (Joh. 13: 13 — 15). 

Hoe heerlijk is het, wanneer wij de noodzakelijkheid 
van deze dienst van Christus, namelijk onze voeten te was
schen, en onze gedurige afhankelijkheid van Hem erken
nen, deze woorden uit Zijnen mond te hooren: »Gij zijt 
geheel rein." 

(Naar eeno voorlezing van J. N. D.) 



27 

Waar twee of drie vergaderd zijn in 
mijnen naam, daar ben Ik in het 

midden van hen. 

Door deze troostrijke woorden van den Heere Jezus wor
den wij bekend gemaakt met een der voorregten van de kin
deren Gods en het strekt ons tot grooten zegen, zoo wij 
ze regt verstaan en er het genot van hebben. Alles, wat 
God ons in Christus aanbiedt, is een uitvloeisel Zijner 
ontfermende liefde, en daarom een zegen voor ons, en wie 
iets daarvan gering acht, die acht God zelven en Zijne 
groote liefde gering. 

Zijn onze harten op deze liefde Gods gerigt en daarvan 
vervuld, zoo kunnen wij niet anders, dan God verheerlijken. 
De zoo teedere genegenheid van God tot ons als Vader, 
verwekt in ons dezelfde gevoelens. Zoodra wij beginnen 
te begrijpen, wat God voor ons is, zullen wij altijd met 
diepen eerbied en innige liefde voor Hem vervuld zijn. Dan 
is het onze grootste vreugde als onze God en Vader ver
heerlijkt en geprezen wordt. Wij zijn echter niet te vreden, 
wanneer wij alleen Hem dankoffers brengen; wij wenschen 
vurig, dat vele harten met de gedachten Gods vervuld 
worden, en God uit veler mond worde geprezen. De 
kennis der liefde van Christus, die wel alle kennis te 
boven gaat, brengt dit verlangen in ons voort. Het bedroeft 
ons, wanneer wij zien, dat de geloovigen deze liefde zoo wei
nig verstaan en hunne harten zoo weinig daarop gerigt zijn. 
Dit gebrek aan kennis wekt in ons de voorbede en smee
kingen voor de heiligen en drijft ons tot ontfermende 
liefde en hartelijke vermaning. Wij zullen daarbij niet 
aan ons zelven denken, maar ons ijverig betoonen tot 
verheerlijking van God en het heil der broeders. Geheel 
ons gedrag zal het openbaren, hoe zeer wij wenschen, 
dat God en Christus Jezus geëerd en geprezen worde. 
Maar onze vreugde wordt verhoogd, wanneer wij in de 
gemeenschap der heiligen, onzen lof, onzen dank en onze 
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aanbidding aan God toebrengen. Wij zullen elkander toe
roepen: «Laat ons Hem lief hebben, want Hij beeft ons 
het eerst lief gehad." Deze liefde moet onze harten geheel 
vervullen, en wij moeten erkennen, hoe naauw zij ons met 
God en aan elkander verbonden heeft. 

Zoodra wij vergaderd zijn in den naam van Jezus ,— 
en wij moeten nooit anders vergaderd zijn, — is Jezus, de 
bron aller zegeningen en de volheid der Godheid, in ons 
midden. Zoodra wij dit in waarheid erkennen, zullen 
onze harten op Hem gerigt zijn, en wij zullen van Hem 
verwachten, wat wij behoeven. Wij moeten niet daarom 
vergaderen, dewijl deze of gene begaafde broeder onder 
ons is, maar omdat Jezus zelf daar is, waar wij in Zijnen 
naam zijn vergaderd. Indien men slechts dan vergadert, 
wanneer deze of gene broeder tegenwoordig is, dan staat 
het niet goed met de zielen; Christus tegenwoordigheid 
wordt gering geacht, veeleer wordt de broeder hooger 
gesteld, dan Jezus, de bron van alle heil. De vergade
ringen zullen echter steeds gezegend zijn, wanneer de 
harten in eenvoudigheid op Jezus zijn gerigt, en men 
het van Hem alleen verwacht, gezegend te worden. 
Al zijn de gaven ook gering, men zal gezegend zijn, 
omdat Jezus in het midden is. Een begaafde broeder 
kan niet altijd in ons midden zijn, maar ten allen tijde 
mogen wij ons in de tegenwoordigheid van Christus ver
heugen. Dit bewustzijn zal steeds onze troost en onze 
vreugde zijn. De leden eener vergadering moeten weder-
keerig elkander er aan herinneren, dat Jezus onder hen 
is; zij moeten van Hem afbidden, wat zij behoeven. Hij 
zal de bede verhooren, dewijl aller zielen toch bedacht 
zijn op Zijne eer en elkanders heil. De verhooring zal 
niet falen, waar harten in Gods liefde vereenigd, iets 
van den Vader begeeren. Het is des Vaders welbehagen, 
zich aan Zijne kinderen te verheerlijken en te openbaren 
wat Hij voor ons is. 

Eene vergadering, waar Jezus zelf woont, te minachten, 
is Hem zelven en Zijne liefde te minachten. Wie niet 
daar komt, waar Jezus, de bron van zegen, zich aan ons 
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wil mededeelen, acht zich zelven dezen zegen onwaardig. 
Meenen wij de vereeniging met de heiligen niet noodig te 
hebben, maar zonder hen opgebouwd te kunnen worden, 
dan bewijzen wij, dat wij ons zelven wijs achten, maar niet 
bereid zijn, ons door den Heer te laten zegenen. Hebben 
de leden voor zich zelven geenen verborgen omgang met 
God, zoo zullen ook hunne vergaderingen mat en krach
teloos zijn; verachten wij de gemeenschap der heiligen, zoo 
zal ook onze persoonlijke en verborgene gemeenschap met 
God zeer zwak zijn. Zoodra de broeders, welke in de 
vergadering iets spreken, niet de verheerlijking van God 
en de opbouwing van het ligchaam van Christus alleen be
doelen , maar veeleer aan hunne eigene verheerlijking den
ken , zullen zij, noch zich zelven, noch anderen in waar
heid stichten. Al kunnen wij ook met vele en schoone 
woorden spreken over den rijkdom van Christus, en onze 
harten zijn niet met dezen rijkdom vervuld, zoo is het 
niets; want het is niet gelegen in woorden, maar in de 
kracht. Willen wij iets tot stichting spreken, dan mogen 
wij niet vergeten, dat Jezus in ons midden is, en wij ons 
in Zijne tegenwoordigheid bevinden. Alles moet geschie
den Hem ter eere. In eene vergadering moet echter niet 
alleen hij , die spreekt, werkzaam zijn, maar aller harten 
moeten in gebeden en smeekingen, in lof en dank gerigt 
zijn op Hem, die in hun midden is. Dit zal plaats heb
ben, als men zich verheugt over Zijne tegenwoordigheid, 
en van Hem alleen verwacht, gezegend te worden. Hoe 
zwakker en gebrekkiger eene vergadering bestaat, hoe 
ligter valsche broeders zullen insluipen en inblijyen. Hunne 
tegenwoordigheid zal echter voor de gemeenschap een ban 
zijn, die den vollen zegen tegenhoudt. God is evenwel 
bereid, eene vergadering voor zulk eenen ban te bewaren 
en haar daarvan te bevrijden. 

Indien wij onze gansche afhankelijkheid van Hem ge
voelen , en in Zijn licht wandelen, dan zal Hij de valsche 
broeders verre van ons houden. Dragen wij voor Zijn aan-

\ gezigt leed omdat eene bijeenkomst niet is tot prijs van 
Zijnen naam, zijn wij daarover bedroefd, dan zal de Heer 
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bewijzen, dat Hij steeds bereid is, al het onzuivere te open
baren en wegvte doen. Jezus, in ons midden, is zelfbedacht 
op de eer en heiligheid van Zijn huis, dat wij zijn, en Hij 
zal onze gebeden ook hierin verhoor en. Laat ons niet ver
tragen, met eenvoudige harten tot Hem te smeeken en Hem 
alles te openbaren. Indien het welzijn eener enkele ziel ons 
ter harte gaat, hoe veel meer het heil eener gansche verga
dering , opdat zij in waarheid erkenne, wat God voor ons 
is, en Zijnen naam verheerlijke. Waar de eenvoudigheid 
van Christus het hart der leden vervult, waar de band 
der liefde en des vredes hen innig verbonden houdt, zal de 
Heer in vollen vrede onder hen zijn. Niets verheugt onze 
harten in de gemeenschap der heiligen zoo zeer en houdt 
ons vertrouwen in alles zoo staande, als het bewustzijn, dat 
Jezus in ons midden is. Zijne tegenwoordigheid alleen 
bewerkt het, dat wij gezegend worden, dewijl Hij voort
durend bezig is, voor ons te bidden, en onze voorspraak 
te zijn. Indien de broederlijke liefde ons hart vervult, 
dan zullen wij ons zeker verheugen, onze broeders en zus
ters te zien, en met hen te vergaderen, maar onze groot
ste blijdschap zal zijn, dat Jezus, de bron van alle heil, 
zelf in ons midden is. Voor Zijne tegenwoordigheid moet 
als 't ware bij elk lid al het andere verdwijnen; zij 
moet onze harten zoo zeer vervullen en den blik onzes ge-
loofs zoo geboeid houden, dat wij voor niets anders daar 
zijn. Hij immers is het dierbare voorwerp van ons geloof, 
van onze liefde en hoop; Hij is het voorwerp onzer ver
eering en dankzegging. Wij zullen den zaligsten vrede 
genieten, als wij ons geheel in Hem verliezen; wij zullen 
onze broeders met ongehuichelde en vurige liefde ontmoe
ten, indien wij hen slechts in Hem zoeken en vinden. 

Geve de Heer, dat wij het groote voorregt, in den naam 
van Jezus te vergaderen, steeds meer leeren waarderen, 
opdat wij het dikwijls genieten, en onze harten, zoo menig
maal wij vergaderd zijn, van de tegenwoordigheid van 
Christus doordrongen en op Hem gerigt zijn. Niets is 
dierbaarder voor eeneziel, dan in Zijne zalige gemeenschap 
met alle heiligen om Hem te zijn geschaard en dat te 
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gevoelen. Het zal niet lang duren, of onze oogen zullen 
Hem zien; Hij zal zich dan persoonlijk in ons midden 
bevinden en wij zullen met Hem alle zegeningen volkomen 
genieten; Hij zal dan geheel het voorwerp onzer vereering 
en verheerlijking zijn. Ook thans evenwel zullen wij met 
dezelfde genegenheden vervuld zijn, indien wij hebben ver
staan, dat Hij onzigtbaar in ons midden is, zoo dikwijls 
wij in Zijnen naam zijn vergaderd. 

(Vertaald). 

Troost voor een gewond hart. 

Het is zeer vertroostend, wanneer wij de liefderijke 
hand des Heeren in al Zijne wegen met ons opmerken. 
Hij kan slechts liefhebben; het gerigt is voorbij. De liefde 
alleen blijft voor de geliefde kinderen Zijner genade 
over. Geene straf dreigt ons van Zijne vaderlijke hand. 
Hij tuchtigt ons; maar wanneer Hij het doet, dan is het, 
»om ons Zijner heiligheid deelachtig te maken." (Hebr. 12: 
10). Dank zij Zijnen naam toegebragt, als de tuchtiging 
eene diepe wonde in het hart slaat, want dan is de teedere 
liefde van het Vaderhart gereed om de wonde te heelen. 

Deze liefde kan zich in verschillende wegen openbaren. 
Somtijds doet Hij ons een' blik werpen in de ellende en 
het verderf van onze eigene natuur, zoodat wij onmogelijk 
op ons zei ven kunnen blijven zien; en dan zijn wij ver
heugd, dat wij ons tot Hem kunnen wenden en alleen op 
datgene zien, wat wij in Jezus zijn, die ons in de tegen
woordigheid des Vaders heeft gebragt. Het is de wensch 
van Zijn liefdevol hart, dat wij ons daar bevinden. — 
Zulke ervaringen hebben David, Petrus, Paulus en vele 
anderen gehad. 

Het gebeurt echter dikwijls, dat Zijn liefdevol hart 
dezen gezegenden uitslag door eene smartelijke wonde wil 
daarstellen. Hij verbreekt in het hart den eenen band 
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na den anderen, tot Hij ten laatste komt, om ook dit te 
verscheuren; daar Hij . alles geheel en alleen voor zich 
wil hebben. Zijne liefde kan geene mededingers verdragen. 

Maar, hoewel de bloedverwantschap op aarde verbroken 
wordt — zoo wordt zij echter in de opstanding vernieuwd, 
om niet weder verbroken te worden. Alsdan is zij beves
tigd en voor eeuwig hersteld en dat wel in de reinste en 
volmaakste heerlijkheid. God moet ons GEHEEL EN AL 

VOOR ZICH hebben. Hij kan niet toelaten, dat Zijne kin
deren eenen anderen met liefde aanhangen. Maar welk 
eene heerlijke gedachte. De band, dien Hij op aarde 
heeft losgemaakt, heeft Hij in den hemel, in de opstanding 
en de heerlijkheid, weder aangeknoopt. Hij is alsdan slechts 
te vaster en heerlijker en niets, niets kan hem weer los
rukken. Vroeg of laat moet iedere band van ons hart, 
'met alles, wat ons eigen ik toebehoort, verbroken worden; 
en het wordt voor eene heerlijke eeuwigheid weder hersteld. 

Dit alles is voor ons waar in den gezegenden Jezus. 
Hij heeft alles weggedaan, wat ons van God kon scheiden 
en heeft ons overal en door alles heen geholpen; en nu is 
het Zijn wensch, dat wij in betrekking tot deze dingen 
zullen zijn, gelijk Hij is. Hij heeft Zijnen weg in de 
tegenwoordigheid Gods gevanden en heeft zonde, natuur, 
wereld en alles wat daarin is, achter zich gelaten. En 
nu zegt Hij tot ons: »Ziet, wat ik voor u gedaan heb. 
Gaat nu in de werkelijkheid in en smaakt van alles de 
zoetheid. Alle dingen zijn u. Heft uwe oogen op en 
aanschouwt de heerlijkheid; strekt uwe handen uit en plukt 
de druiven van den wijnstok Gods. Laat God uwe vreugde, 
uw bron, uw voorwerp zijn, gelijk Hij het mij is." — Er is 
geene rust, dan in den levenden God, — geen geluk buiten 
Hem. 

(Uit het Hoogduitse!!.) 
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NU EN DAN, 
OP 

TIJD m EEUWIGHEID. 
(Luk. 12). 

Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men 
ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de 
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de din
gen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 

3 Cor. 4, 18. 

De beginselen der waarheid, welke in het 12 e hoofdstuk 

van Lukas zijn aangegeven, hebben een zeer ernst ig, 

alles doordringend ka rak te r , en hunne praktische strefefeii^ 

is juist in eenen tijd als de onze van-hètë1 g ^ t # K f i t é $ i g f e 

Bij he t lïelit ^dëze* tymfiteMy:g^k'ihët tèiPfSei^legëfi-

straal t , kan gëënë vTeescft%^kë-%frVërërdsche gezindheid 

bestaan; zij moet daarbij geheel verdwijnen. — Wanneer 

men ons naar den korten en hoofdzakelijken inhoud van 

dit schoone hoofdstuk v roeg , dan zouden wij antwoorden : 

»Het is eene beschouwing van den t ij d in het licht der 

e e u w i g h e i d . " — D o Heer heeft blijkbaar het voornemen, 

Zijne discipelen door deze beschouwing in het licht van 

gindsche wereld te verplaatsen, waar alles eene volkomene 

tegenstelling met de tegenwoordige vormt, ten einde Hij 

hunne harten onder den gezegenden invloed der onzigtbare 

dingen, en hun leven onder de magt en het gezag der 

hemelsclie beginselen zou brengen. Dit was het liefderijke 

oogmerk van den goddelijken Meester ; en Hij legt hier 

ten grondslag Zijner leering deze waarschuwende en tevens 

krachtige woorden : »wacht u zelven voor den zuurdecsem 

der farizeën, welke is geveinsdheid!" — Er mag geene 

onreine begeerte in de ziel zijn; de geheimste gedachte 

moet blootgelegd worden; j a , het is noodzakelijk, dat wij 

de reine stralen van het hemelsclie licht in de diepste 

diepten van onzen zedelijken toestand laten doordringen. 

Voor dit licht kan geene tegenspraak bestaan tussehen het 

verborgen oordeel der ziel en de uitwendige wijze van 
o 
O 
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ui tdrukking, tusschen de rigting des levens en de belijdenis 
der lippen. Met één woord, wij hebben behoefte aan de 
gave van een »opregt en goed hai't" om uit deze heerlijke 
voorstelling der praktische waarheid het regte nut te t rek
ken. Wij zijn zoo zeer geneigd bekende waarheden met 
onverschilligheid en koude toestemming aan te hooren, en 
geven gewoonlijk aan onderhoudende bespiegelingen over 
zekere uitdrukkingen der Schrift, leerpunten of vragen 
over de profetie den voorrang, dewijl wij hiertoe geneigd
heid kunnen hebben in verbinding met iedere soort van 

wereldsgezindheid, van hebzuchtige begeerten en Zelfheef ' O O 
vrediging. Deze gewigtige beginselen der waarheid, die 
wdj in dit hoofdstuk vinden, treffen met hunne groote 
Mfó^j^ejiheid en vernietigende kracht het geweten ; en wie 
^ ^ ^ É ^ W i t ^ f e ^SW11?^ . <i?agenj,, 4ftP jftlleen hij , die. zich 
d °ÓE, - J^ggf*$# . fë'ff»ï$f% Z|Wife»fi« 4efe,#*rJ!feëii ,1iSfelke 
geveinsdheid i s , w a k W f ^ ^ ^ ^ ^ p e z ^ j ^ M - d ^ f i S p i n j h e r f t 
in zijne uiterlijke gedaante efen, schoon karakter '*. yerteont 
zich in de meest verschillende vormen en is daarom des 
te gevaarlijker. W a a r die zich ook bevindt, veroorzaakt 
hij inderdaad een' wezenlijken en onoverkomelijken hinder
paal voor de ziel om in de proefondervindelijke kennis 
en praktische heiligmaking te kunnen voortgaan. Indien 
ik niet mijne geheele ziel voor de werking der goddelijke 
waarheid open stel; indien ik nog éénen hoek voor haar 
licht verberg ; indien ik nog iets voor mij wensch te behou
den ; indien ik op eene onredelijke wijze de waarheid met 
mijn eigen standpunt en gedrag zoek overeen te brengen 
of hare scherpte van mijn geweten af te keeren; — dan 
ben ik zonder twijfel met den zuurdeesem der geveinsdheid 
bezoedeld, en mijn opwassen naar het beeld van Christus 
is eene zedelijke onmogelijkheid. Hoe noodzakelijk is het 
derhalve voor eiken discipel van Christus acht te geven, 
dat er zich niets van dezen verderfelijken zuurdeesem in 
de verborgene schuilplaatsen zijns harten bevindt. Laa t 
ons trachten door de genade Gods hem verre van ons te 
houden , ten einde wij in alle omstandigheden kunnen zeg
gen : «Spreek, Hee r ! want uw knecht hoort." 
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De geveinsdheid is echter niet alleen regtstreeks tegen 
allen geestelijken vooruitgang, maar zij mist ook geheel 
en al het doel, hetwelk zij zich heeft voorgesteld; «want 
er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en ver
borgen dat niet zal geweten worden." (vs. 2). Voor den 
regterstoel van Christus zal ieder mensch geopenbaard, 
en iedere gedachte aan het licht gebragt worden. Wat 
n u de waarheid wil bewerken, zal d a n het gerigt doen. 
Iedere mate van geveinsdheid zal door het licht, hetwelk 
van dezen regterstoel van Christus afstraalt, ontmaskerd 
worden, en niets zal aan dat licht kunnen ontgaan. D a n 
zal alles naar de werkelijkheid zijn, ofschoon er n u zoo 
veel bedrog bestaat. D a n zal alles met den waren naam 
bestempeld worden, hoe het nu ook genoemd worde. '• ' . 

N u is men gewoon wereldsgezindheid — schranderheid; 
hebzucht en eigenbaat —j- voorzigtigheid te noemen; zelf
zucht en eerzucht wordt als levenswijsheid en prijzens-
waardigen ijver voor zijn beroep aangemerkt. J a , zoo is 
het n u ; maar d a n zal het juist het tegendeel zijn. Al 
deze dingen zullen in hun waar licht voor den regterstoel 
van Christus verschijnen en bij hunnen waren naam genoemd 
worden. Derhalve is het ware wijsheid van een' discipel 
des Heeren, wanneer hij n u handelt als in het licht van 
d i e n d a g , waarop het verborgene van aller hart zal 
openbaar worden. Voorzeker is hij in dit opzigt in eenen 
gunstigen toestand geplaatst', — al zegt ook de apostel: » Wij 
allen moeten geopenbaard worden voor den regterstoel van 
Christus," (heiligen en zondaars, — evenwel niet op den-

• zelfden tijd, noch naar hetzelfde beginsel). 2 Cor. 5 , 10. 
Moet dit het gemoed van den discipel des Heeren veront

rus ten? Voorzeker niet, indien althans zijn hart vanden 
zuurdeesem der geveinsdheid gereinigd is, en zijne ziel 
door het onderrigt des Heiligen Geestes gegrond en beves
tigd is in die groote waarheid, welke ons in hetzelfde 
hoofdstuk voorgesteld wordt, namelijk, dat Christus zijn 
leven en zijne geregtigheid is, zoodat hij met den apostel 
kan zeggen: «Wij zijn Gode openbaar geworden; maar 
*ij hopen ook in uwe gewetens geopenbaard te zijn," 

3 a 
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(vs. 11). Wanneer er echter bij hem aan dezen vrede 
des gewetens iets ontbreekt, en hij opregt is, dan zal 
zonder twijfel de gedachte aan den regterstoel van Chris
tus zijnen geest verontrusten. Daarom is ook de Heer in 
zijn onderwijs in het 12"e hoofdstuk van Lukas bezig het 
geweten Zijner discipelen n u geheel en al in het licht van 
dien regterstoel te plaatsen. »Ik zeg u , mijnen vrienden: 
Vreest niet voor degenen, die het ligchaam dooden, en 
daarna niets meer kunnen doen, maar ik zal u toonen, 
wien gij vreezen zult. Vreest Dien, die, nadat Hij gedood 
heeft, magt heeft in de hel te werpen; j a , ik zeg u , 
vreest Dien!" (vs. 4 en 5). 

Menschenvrees is een strik, en naauw verwant met den 
zuurdeesem der farizeën; maar »de vreeze des Heeren is 
het beginsel der wijsheid," en geeft den mensch aanleiding, 
zich n u zoo te gedragen, zoo te denken, te spreken, te 
handelen, alsof hij in den vollen glans Aran het licht van 
Christus regterstoel stond. En wat zal het gevolg van zulk 
eene gezindheid zijn? Zij zal aan zijn karakter eene onme
telijke waardij en verhevenheid verleenen, terwijl de geest 
der trotsche onafhankelijkheid tot op den wortel wezenlijk 
uitgeroeid zal worden en de ziel door de kracht van het 
licht Gods, hetwelk alles openbaar maakt, bewaard zal 
blijven. Niets is meer in staat den discipel van Christus 
de wezenlijke gemeenschap met zijnen Heer te ontnemen, 
dan een wandel, overeenkomstig de beginselen en de 
gedachten der wereld. Zoo lang wij op deze wijze hande
len , kunnen wij geene vrije navolgers, van onzen hemel-
schen Meester zijn. Voorts is de zonde van menschen te 
behagen zedelijk verbonden met de zonde onze wegen voor 
God te willen verbergen, en beiden behooren tot den 
«zuurdeesem der farizeën," en beiden zullen voor den reg
terstoel van Christus hunne eigendommelijke plaats vinden. 
Waarom zullen wij de menschen vreezen ? Waarom zullen 
wij hunne meeningen in aanmerking nemen? Wanneer 
deze meeningen in de tegenwoordigheid van Hem, Die 
magt heeft in de hel te werpen, niet bestaan kunnen, dan 
hebben zij geene waarde; want Hij toch is het met wien 
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wij te doen hebben. «Doch mij is voor het minste, dat 
ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menschelijk 
oordeel." (1 Cor. 4 , 3). De mensch mag n u eenen reg-
terstoel hebben, maar d a n zal hij er geenen hebben; hij 
mag in d e z e n t i jd gerigt oefenen, maar in de e e u w i g 
h e i d rigt hij niet meer. Waarom zouden wij dan onzen weg 
inrigten naar zulk een zwak en vergankelijk gerigt? Laat 
ons veeleer zulk eene handelwijze geheel en al verwerpen. 
God schenke ons genade in het h e d e n altijd met het 
oog op de e e u w i g h e i d te handelen, dat in onzen wan
del ons oog steeds naar boven gerigt blijve; j a , dat wij den 
tijd in het licht der e e u w i g h e i d beschouwen. 

Het arme ongeloovige hart kan wel vragen: »Indien ik 
mij echter zoo zeer boven de menschelijke gedachten en 
meeningen verhef, hoe zal ik dan vooruitkomen in eene 
wereld, waar over het algemeen "*deze gedachten en mee
ningen heerschen?" Dit is eene zeer natuurlijke vraag; 
maar van de lippen des Heeren wordt ons een allezins 
bevredigend antwoord gegeven. J a , het schijnt als wilde, 
Hij in Zijne genade dit opkomend element des ongeloofs 
voorkomen, daar Hij, Zijne jongeren boven den benevelden 
dampkring des tegenwoordigen tijds tot het reine, alles 
bestralende en krachtige licht der eeuwigheid verheffende, 
er bij voegt: »Worden niet vijf muschjes voor twee pen-
ningkens verkocht? — En niet één van die is voor God 
vergeten; ja , ook de haren uws hoofds zijn allen geteld. 
Vreest dan niet; gij gaat vele muschjes te boven." (vs. 6, 
7). Hier wordt het hart geleerd, niet alleen God te vree
zen, maar Hem ook te vertrouwen; het wordt hier niet 
alleen gewaarschuwd, maar ook gerust gesteld. »Vreest," 
en »Vreest niet," dit mag vleesch en bloed vreemd schij
nen, maar voor het geloof ligt er niets tegenstrijdigs in. 
De mensch, die het meest God vreest, vreest de omstandig
heden het minst. Hij, die in het geloof wandelt, is de 
afhankelijkste en tevens de onafhankelijkste mensch op 
aarde; — afhankelijk van God, onafhankelijk van de om
standigheden. Het laatste is het gevolg van het eerste; 
ware afhankelijkheid bewerkt ware onafhankelijkheid. Dit 
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openbaart ons den grond van den vrede der geloovigen. 
Hij, die magt heeft in de hel te werpen, — de eenige die 
gevreesd moet worden, — heeft het inderdaad der moeite 
waard geacht, de haren van hun hoofd te tellen; en Hij 
heeft het gewis niet daarom der moeite waard geach t , om 
ze te eeniger tijd te laten verloren gaan, maar om ze, te 
bewaren en te behouden. Deze tot in de kleinste bijzon
derheden zich uitstrekkende zorg van onzen Vader moet 
allen twijfel, die zich in onze harten verheifen wil, tot 
zwijgen brengen. Niets is voor Hem te gering, en er 
kan ook niets te groot voor Hem zijn. De ontelbare werel
den, die zich in het onmetelijke ruim bewegen, en eene 
kleine musch zijn voor Hem gelijk. Zijn oneindige Geest kan 
met dezelfde gemakkelijkheid den loop der eeuwen en de haren 
onzes hoofds overzien. Dit is het vaste fondament waarop 
Christus zijn: »Vreest niet!" en » Zorgt niet'." grondt. Wij 
komen echter dikwijls te kort in de praktische beoefening 
van deze goddelijke grondbeginsels. Wij mogen ze als 
beginsel bewonderen, maar hunne ware schoonheid wordt 
slechts in de beoefening gezien en ondervonden. Wanneer 
wij het echter niet in beoefening brengen, zoo is het alsof 
wij zonnestralen op den wand schilderen, en nogtans ster
ven onder het ijskoude deksel van ons eigen ongeloof. 

Wij vinden alzoo in dit gedeelte der Schrift, dat een 
openlijk en moedig getuigenis voor Christus met deze heilige 
verheffing boven de gedachten der menschen en met dit 
stille vertrouwen op de teedere zorg van onzen Vader — 
zelfs in de kleinste dingen — op het naauwst verbonden is. 
Indien mijn hart boven den invloed der menschenvrees ver
heven, en deor de verzekering, dat God de haren mijns 
hoofds allen geteld heeft, volkomen gerustgesteld is, dan 
is mijne ziel in den regten toestand om den Christus voor 
de menschen te belijden, (vs 8-10). Ik ben dan ook niet 
over de gevolgen dezer belijdenis bekommerd; want zoolang 
als God mij hier op aarde wil houden, zal Hij mij ook onder
houden. »Wanneer zij u heenbrengen zullen in de Syna
gogen en tot de overheden en de magten, zoo zijt niet 
bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat 
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gij spreken zult; want de Heilige Geest zal u in die ure 
leeren wat gij spreken moet." (vs. 1 1 , 12). De eenig 
mogelijke toestand om een getuigenis voor Christus af te 
kunnen leggen, is die, welke van den mensclielijken irndoed 
bevrijd is, en waarin wij ons vertrouwen onwankelbaar op 
God stellen. In zoo verre ik nu onder den invloed der 
mensehen. sta of hun dienstknecht ben, in zoo verre ben 
ik ook als dienaar van Christus onbruikbaar; en ik kan 
alleen door een levend geloof in God van den menschelijken 
invloed werkelijk vrij zijn. Indien God mijn hart vervult, 
zoo blijft er geene plaats voor het schepsel over; en wij kun
nen ook volkomen overtuigd zijn, dat niemand het der 
moeite waard geacht heeft, de haren van ons hoofd te 
tellen; wij zelven hebben het niet eens der moeite waard 
geacht. Maar God heeft- het gedaan, en daarom kan ik 
Hem meer dan iemand anders Vertrouwen. God is voor 
iedere behoefte, groot of klein, volkomen toereikend, en , 
om dit te ervaren, hebben wij slechts noodig Hem te ver
trouwen. Het is waar, dat Hij zich hiertoe van menschen 
als werktuigen bedient; indien wij ons echter op de men
schen in plaats van op God, op de werktuigen in plaats 
van op de hand, welke ze gebruikt, verlaten, zoo bren
gen wij eenen vloek over ons; want er staat geschreven: 
«Vervloekt is de man, die op eenen mensch vertrouwt, 
en vleesch tot zijnen arm stelt, en wiens hart van den 
Heere afwijkt," (Jerem. 17, 5). Jehova gebruikte de raven 
om Elia te spijzen; maar Elia heeft er toch zeker niet aan 
gedacht, op de raven te vertrouwen. 

Zoo moet het altijd zijn. Het geloof verlaat zich op 
God, rekent op Hem, klemt zich aan Hem vast, vertrouwt 
op Hem, wacht op Hem. Het laat Hem altijd eenen 
vrijen loop om te handelen; het verspert zijn heerlijk pad 
nergens door vertrouwen op het schepsel te stellen; het 
laat het aan Hem over zich te openbaren in alles wat Hij 
is, en vertrouwt Hem in alle dingen. En moet het geloof 
door diepe en wassende wateren gaan, het zal altijd op 
den top der hoogste golven gezien worden, en van daar 
onbewegelijk en in volle gerustheid op God en Zijn magtig 
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bestuur gerigt blijven. Het geloof alleen geeft in deze 
wereld aan God en de menschen de plaats, die ieder toe
komt. 

Terwijl de Heer Jezus bezig was deze hemelsche grond
beginsels te stellen, mengt zich een waar kind dezer wereld, 
met eene vraag over het regt van eigendom in het gesprek. 
»Een uit de schare zeide tot Hem: Meester! zeg mijnen 
broeder, dat hij de erfenis met mij deele." (vs. 13). Hoe 
onbegrijpelijk weinig wist deze van het ware karakter 
van den hemelschen Mensch, die voor hem stond. Hij 
had niet het minste besef van het diepe geheim Zijns 
wezens, noch van het doel Zijner zending. Hij was voor
zeker niet uit den schoot Zijns Vaders neclergekomen om 
twistingen over het regt van eigendom te beslechten, of 
om scheidsregter tusschen twee hebzuchtige menschen te 
zijn. De geest der hebzucht lag duidelijk in de geheele 
zaak. Beiden, zoowel de klager als de aangeklaagde, 
werden door hebzucht geleid; de een wenschte te ver
krijgen, en de andere te behouden. Wat was dit anders 
dan hebzucht? «Maar Hij zeide tot hem: mensch! wie 
heeft Mij tot een regter of scheidsman over ulieden gesteld." 
(vs. 14). Er was hier geen sprake, wie bij deze vraag 
over het regt van erfenis gelijk of ongelijk had; volgens 
de reine en hemelsche leer van Christus hadden zij beiden 
ongelijk. 

In het licht der eeuwigheid hebben eenige morgen lands 
weinig waarde; en wat Christus zei ven betrof, zoo leerde 
Hij niet slechts grondbeginsels, welke iedere vraag van 
aardsche bezitting regtstreeks uitsluiten; maar Hij gaf ook 
in Zijn eigen persoon en Zijn' geheelen wandel een voor
beeld van deze tegenstelling. Hij kwam niet om over de 
erfenis een proces te voeren; Hij was de erfgenaam van 
alle dingen. Het land van Israël, de troon van David 
en de geheele schepping behoorde Hem; maar men wilde 
er Hem niet voor erkennen, noch Hem zijn eigendom 
geven. «Maar als de landlieden Hem zagen, overlegden 
zij onder elkander, en zeiden: deze is de erfgenaam; komt 
laat ons Hem dooden, opdat de erfenis onze worde." Luk. 
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20, 14). De erfgenaam onderwierp zich met volkomen 
geduld, maar — eeuwig geprezen zij zijn heerlijke naam! — 
door Zijne onderwerping tot in den dood, vernietigde Hij 
de magt des vijands en bragt «vele kinderen tot heerlijk
heid." Zoo zien wij in de leer en het leven van den he-
melschen Mensch de ware voorstelling der grondbeginsels 
van het rijk Gods. Hij wilde niet rigten, maar Hij leerde 
de waarheid, welke de noodzakelijkheid des gerigts moest 
weg doen. Indien de beginselen van het rijk Gods heersch-
ten, dan zouden de geregtshoven niet noodig zijn; want 
wanneer niemand onregt geschiedt, zoo is het ook niet 
noodig het onregt te straffen. Dit zal een ieder toestemmen, 

N u is echter de Christen, welke zich alreeds in het rijk 
Gods bevindt, verbonden zich door de beginselen van dit 
rijk te laten leiden, en ze tot iederen prijs in beoefening 
te brengen; naar mate hij nu vergeet, ieder beginsel te 
verwezenlijken, berooft hij zijne eigene ziel ven den zegen 
en doet schade aan zijne getuigenis. Indien een mensch 
ten gerigt gaat, zoo wordt hij, dit doende, niet door de 
beginselen van het rijk Gods geleid, maar door de begin
selen van het rijk des Satans, die de vorst dezer wereld 
is. Het geldt hier niet de vraag of hij een Christen is , 
maar door welke beginselen hij in dit opzigt geleid wordt. 
I k zeg niets van de inwendige aandrijving der goddelijke 
"natuur, welke een ieder zeker leiden zou, om met vaste 
zekerheid de groote tegenspraak van een mensch te begrij
pen, die bekent, dat hij door genade behouden is, en dan 
nog met zijn' naasten naar geregtigheid wil handelen, — van 
een' mensch, die, wanneer hij uit de hand Gods zijn regt 
ontvangen zou, in de hel zou geworpen worden, en niet 
tegenstaande dit, met vaste beslistheid op zijn regt tegen 
zijnen naasten staat, — van een' mensch, dien tien duizend 
talenten geschonken zijn, en die nogtans zijn' naasten 
aangrijpt bij de keel om honderd armzalige penningen. 
Maar ik wil mij hiermede niet langer bezig houden. Ik 
wilde slechts deze vraag over »het ten gerigt gaan," in 
het licht van het rijk Gods, in het licht der eeuwigheid 
beschouwen. En indien het waar is, dat in dit rijk zulk 
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een geregtshof niet noodig i s , zoo leg ik h e t , als in de 
tegenwoordigheid Gods , ernstig op het geweten mijns lezers, 
dat hij , als onderdaan van dit ri jk, volkomen onregt doet 
ten gerigt te gaan. Het is wel mogelijk, dat wij daardoor 
menig verlies en veel lijden te verdragen hebben; maar 
hij slechts is het rijk Gods waard ig , die bereid is voor 
hetzelve te lijden. Laa t hen die door de dingen van het 
t e g e n w o o r d i g e geleid worden, ten gerigt g a a n ; maar 
de christen moet zich alleen door de dingen der e e u w i g 
h e i d laten regeren. Genen gaan n u ten ger ig t , maar zij 
zullen het d a n niet kunnen doen; en de Christen moet n u 
handelen, gelijk het d a n geschieden zal. Hij behoort tot 
dat rijk, en juist n u terwijl het rijk Gods nog niet geopen
baa rd , maar de koning verworpen i s , zijn de onderdanen 
van dezen koning geroepen te lijden. De geregtigheid lijdt 

n u , maar in het duizendjarig rijk zal zij regeren, en in den 
nieuwen hemel en op de nieuwe aarde zal zij wonen. W i l 
de Christen n u r ig ten , zoo loopt hij den tijd van het dui
zendjarig r i jk, en dien zijns Meesters , vooruit. Hij is ge
roepen om iedere soort van onregt en ongeregtigheid te ver
duren ; zoekt hij dit lijden te ontgaan, zoo loochent hij de 
waarheid van het rijk, van hetwelk hij erkent een onder
daan te zijn. Dit grondbeginsel druk ik mijnen lezer op de 
ziel, en wensch zeer dat hij het in zijne volle kracht in 
beoefening b reng t , en het hem niet onbeduidend mag 
toeschijnen. Niets is meer geschikt de frischheid en de 
k rach t , den wasdom en het gedijen van het rijk Gods in 
het hart te verhinderen, dan de geringschatting van de 
grondbeginsels van dit rijk in onzen wandel. (*). 

(*) Het betaamt den. Christen, in alle zaken door deze grondbe
ginsels geleid te worden; wanneer bij een beroep uitoefent, zoo moet 
hij dat als een kind van God en een dienstknecht van Christus uitoe
fenen. Hij moet niet des zondags een Christelijk, en des maandags 
een wereldsch karakter openbaren, of door eenen zoogenaamden handels
geest geleid worden. Overal moet de tegenwoordigheid des Heeren mij 
vervullen, in de werkplaats,,in de winkel of op het kantoor, enz., enz. 
Het is mijn voorregt in al mijne bezigheden van God afhankelijk te 
zijn; om echter werkelijk van Hem afhankelijk te zijn, moet mijn 
beroep van zulk eenen aard zijn, en volgens zulke grondbeginsels gevoerd 
worden, dat God het als het Zijne kan beschouwen. Wanneer ik zeg 
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Hierop zou iemand kunnen zeggen, dat de kerk of gemeente 
van haar verheven standpunt afgehragt wordt, indien men 
op haar aldus de beginselen van het rijk zoekt toe te pas
sen. Geenszins. Wij hehooren tot de gemeente, maar 
wij zijn in het rijk. Ofschoon wij beiden niet met elkan
der mogen verwarren, zoo is het toch volkomen duidelijk 
dat de toestand der gemeente, haar leven en wandel, niet 
beneden dien van den onderdaan des rijks behoort te staan. 
Is het in tegenspraak met den geest en de beginselen van 
het rijk, mijne regten voor de wet te laten gelden, zoo 
is dit, wanneer het mogelijk ware, nog veel meer in 
tegenspraak met den geest en de grondbeginsels der 
gemeente. Dit is aan geenen twijfel onderworpen. Hoe 
hooger mijn standpunt is, des te hooger en hemelscher 
moet ook mijn geheele wandel zijn. Ik geloof volkomen, 
en hoop het ook vast te houden, dat de gemeente in haar 
geheele leven en wandel te bewijzen heeft, dat zij het lig-
chaam en de bruid van Christus is, — erfgenaam eener 
hemelsche roeping, verwachtende, uit kracht harer een
sik moet mijn beroep uitoefenen, gelijk ook anderen het doen, anders 
kan ik niet bestaan," dan verlaat ik den waren christelijken bodem, 
en verlies mij in den maalstroom van de gedachten der wereld. Indien 
ik, bij voorbeeld, tot plakaten, tot uitgebreide annonces in de nieuws
bladen en alle dergelijke middelen van aanbeveling en aanprijzing mijne 
toevlugt neem, dan bevind ik mij werkelijk niet in de eenvoudige afhan
kelijkheid van God, maar ik ben volgens de beginselen der wereld bezig. 
Nu komen er eindelooze vragen: « Hoe moet ik dan mijn beroep uitoe
fenen?" Ik zal eene tegenvraag doen. Met welk doel oefent gij het 
uit? Is het te doen em voedsel en kleeding te hebben, of om schatten 
te verzamelen, om een rijk, aanzienlijk man te worden? — Is het eerste 
uw doel, — God heeft het beloofd; en gij hebt slechts noodig naar Zijn 
voorschrift te wandelen, en van Hem alleen afhankelijk te blijven. 
Het geloof plaatst ons in de wereldlijke bezigheden, welke deze ook 
zijn mogen, op eenen geheel anderen bodem, dan die, op welken de 
kinderen der wereld staan in het uitoefenen van hun beroep. Denken 
wij, bij voorbeeld, aan David, toen hij tegen Goliath streed. Waarom 
streed hij niet gelijk andere mannen ? Omdat hij zich op den bodem 
des geloofs bevond. Even zoo Hiskia. Waarom kleedde hij zich in zak 
en asch, toen de andere mannen naar de wapenen grepen ? (2 Kon. 
19,1). Omdat hij zich bevond op den bodem der eenvoudige af hanke-
lijkheid van God. Juist zoo is het ook met iemand, die een beroep 
uitoefent; hij moet het volkomen als Christen doen, anders doet hij 
het getuigenis smaadheid aan, en berooft zijne eigene ziel van den 
zegen. Het is echter allertreurigst, indien een Christen onder het 
voorgeven van een goed en Christelijk doel, zijne hebzucht of geldgie-
righeid zoekt te verbergen. 
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heid met Christus, de hemelsche heerlijkheid; doch ik kan 
niet begrijpen, dat ik, als lid van dit zoo hoog bevoor-
regte ligchaam, in mijnen wandel minder ijverig zijn moet 
dan een onderdaan van het rijk. Welk onderscheid is er, 
met betrekking tot den tegenwoordigen wandel, tusschen 
hem die tot het ligchaam van een verworpen hoofd, — en 
hem, die tot het rijk van een' verworpen Koning behoort? 
Voorzeker kan dit bij den eersten toch niet minder waarde 
en beteekenis hebben dan bij den laatsten. Hoe hooger 
en inniger mijne gemeenschap met hem, den verworpenen, 
is, des te bepaalder moet ook mijne scheiding zijn van al 
datgene, wat Hem verworpen heeft, des te volkomener 
moet mijne gelijkvormigheid met Zijn beeld, en des te vas
ter en naauwkeuriger mijn wandel in Zijne voetstappen zijn, 
en wel te midden van hen, die Hem verworpen hebben.— 
De eenvoudige zaak hierbij is deze. Wij hebben een gewe
ten noodig. J a , geliefde lezer, een teeder, geoefend, opregt 
geweten, hetwelk getrouw en naauwkeurig de roepstem 
Gods in zijn rein en heilig Woord volgt. Dit is juist wat 
wij in dezen tegenwoordigen tijd zoo noodig hebben. Het 
zijn niet zoo zeer de grondbeginsels, die wij behoeven, 
als wel de genade, de kracht en eene heilige beslistheid om 
dezelven tot eiken prijs ten uitvoer te brengen. Wij wil
ligen dikwijls zulke waarheden in, die geheel eenvoudig 
datgene verwerpen en veroordeelen, wat wij ons in het ge
heim of openbaar veroorloven. Wij kunnen de grondbe
ginsels der genade aannemen, en in de strenge volharding 
van ons regt voortgaan. Hoe dikwijls gebeurt het bij voor
beeld niet, dat personen prediken, leeren, belijden, dat zij 
zich in de genade verblijden, en een oogenblik later aller-
beslist op hun regt staan, wanneer het hun voordeel geldt, 
en dikwijls arme menschen regtstreeks of zijdelings wegens 
eenige guldens interest geregtelijk vervolgen, of hen wegens 
achterstallige huur uit hunne Voning zetten en hen aan 
het gebrek en de ellende eener koude en onmeêdoogende 
wereld prijs geven. En voorzeker, men zou dikwijls hui
veren , indien men getuige van de gevolgen van zulk eene 
handelwijze was, indien men de vele vloeken en verwen-
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schingen hoorde, en indien men den kommer en de ellende 
van menige moeder zag. Dit is wel een duidelijk geval, 
hetwelk echter, helaas! maar al te dikwijls voorvalt. En 
zal het misschien iemand bevreemden, dat juist zulk een 
geval voorgesteld wordt, dan antwoord ik slechts, dat 
het voor velen wegens gebrek aan gevoel en naauwgezetheid 
van geweten noodig is, de zaak met zoo veel duidelijkheid 
voor te dragen, indien zij door hen zal begrepen worden. 

Het gaat ons zoo dikwijls gelijk David, dat zoo lang wij 
ons zelven niet herkennen in het aangevoerde beeld der 
zonde en der ongeregtigheid, zich onze afkeuring en onwil 
ten hoogste verheft; en wij dikwijls eenen Nathan noodig 
hebben, die ons toeroept: »Gij zijt die man!" waardoor 
wij ons met een verslagen geweten en in eenen waren af
schuw van ons zelven leeren verootmoedigen. Het ontbreekt 
heden ten dage niet aan geleerde en woordenrijke predi-
katiën, aan sierlijke en welsprekende voordragten en uit
gebreide verhandelingen over de grondbeginsels der genade; 
maar daarbij zijn de geregtshoven met regters, advokaten 
en andere beambten opgevuld, die dagelijks al hunne slim
heid en redeneerkunst, om niet meer te zeggen, aanwen
den , om de menschen aan hun zoogenaamd regt te helpen. 

Maar mag misschien iemand vragen: Is het onregt, dat 
wat mijn eigendom is te zoeken, en mij daartoe van het 
regterlijk middel te bedienen, hetwelk mij ten dienste staat? 
Gewis niet. Maar deze bewering, al wordt zij u ook nog 
zoo duidelijk en klaar voorgesteld, staat in volkomen 
tegenspraak met het woord Gods. De dienstknecht in het 
18 hoofdstuk van Mattheus wordt een »booze dienstknecht" 
genoemd, en »den pijnigers overgeleverd," niet omdat hij 
onregtvaardig gehandeld had, door op het terugbetalen 
eener schuld te staan, maar omdat hij niet naar genade 
gehandeld, en de schuld kwijt gescholden had. Een mensch 
die niet naar genade handelt, zal het gevoel van genade 
verliezen, en degene welke verzuimt de beginselen van 
het rijk Gods op te volgen, zal den vrede dezer beginse
len in zijne eigene ziel moeten ontberen. Hoe noodio- was 
het derhalve, dat de Heere Jezus waarschuwend tot Zijne 
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discipelen zeide: «Ziet toe en wacht u van de gierigheid; 
want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand 
leeft uit zijne goederen, (vs. 15). 

Hoe moeijelijk is het deze «hebzucht" volkomen in het 
licht te stellen! Hoe moeijelijk dezen wortel van alle kwaad 
in al zijne verschillende gestalten en schakeringen voor het 
geweten te brengen om die regt te leeren kennen. Men 
vindt hem, gelijk iemand van de wereldsgezindheid zeide 
»in iedere schakering van wit tot koolzwart toe;" en eerst 
dan, wanneer wij van eene hemelsche gezindheid doordron
gen, en door de grondbeginselen der eeuwigheid geleid 
worden, zijn wij bekwaam, de werking van deze hoofd
zonde te ontdekken. Dit is echter niet alles, maar onze 
harten moeten ook van den zuurdeesem der farizeën »welke 
geveinsdheid i s , " gereinigd zijn. De farizeën waren geld-
gierig, en derhalve konden zij niet anders dan met de 
reine, hemelsche leer spotten; (Luk. 16, 14) en zoo is het 
met al degenen, die door dezen zuurdeesem verontreinigd 
zijn. Zij zoeken altijd de toepassing der waarheid op hun 
eigen hart te ontduiken, het moge dan de geldgierigheid 
of eene andere ondeugd gelden. Zij zoeken deze waarheid 
altijd zoo uit te leggen, dat zij op hen niet toepasselijk is; 
zij zoeken haar te matigen en op te smukken, en naar 
hunne eigene inzigten te schikken, opdat hare scherpte 
hun geweten niet treffe; en op deze wijze komen zij altijd 
meer onder de magt en den invloed des vijands. Ik word 
of door de reine waarheid des Woords geregeerd of door de 
onreine grondbeginsels der wereld, welke in de werkplaats 
des satans bereid en ter uitoefening van zijnen wil in de 
wereld gebragt zijn. 

In de gelijkenis van den rijken man, welke de Heer hier 
voorstelt, zien wij met betrekking tot de voorstelling der 
hebzucht een' karaktertrek, dien de wereld hoogschat en 
goed noemt; maar wij zien hier, gelijk in alles wat in dit 
ernstige hoofdstuk op de ziel gelegd wordt, het onderscheid 
tusschen nu en d a n , tusschen tij d en e e u w i g h e i d . 
Alles hangt af van het licht, waarin wij menschen en 
zaken beschouwen. Wanneer wij het slechts in het licht 
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van het tegenwoordige beschouwen, clan is het van geene 
geringe beteekenis, of wij in den handel winnen, of ons 
vermogen toeneemt, en wij alzoo eenen voorraad voor de 
toekomst verzamelen. Een ieder , die zoo denkt en han
de l t , wordt n u voor wijs gehouden; maar d a n zal hij 
voor een' dwaas gehouden worden. Schuldbekentenissen, 
obligatiën, banknoten, verzekeringsbewijzen van allerlei 
soort, enz. zijn zaken, die n u eene groote waarde hebben, 
maar d a n zullen zij zonder waarde zijn; n u worden zij 
hooggeschat , d a n zullen zij verworpen worden. Zoo is 
h e t , lieve lezer , en daarom is het noodig het d a n Gods 
tot ons n u te maken, — de dingen des t ij d s in het licht 
der e e u w i g h e i d , — de dingen der a a r d e in het licht 
des h e m e l s te beschouwen. Dit is de ware wijsheid, 
welke het har t in de d ingen , die onder de zon zijn, niet 
gevangen houdt , maar ze in dat licht voert , en onder de 
magt der onzigtbare wereld b reng t , waar de beginselen 
van het rijk Gods regeren. W a t zullen wij dan nu van 
de geregtshoven, banken, verzekering-maatschappijen, enz. 
denken, indien wij dezelve in het licht der eeuwigheid 
beschonwen? a ) 

Deze dingen kunnen alleen door die menschen gewaar
deerd worden, welke zich door het n u laten regeren; maar 

(*) Voor dat een kind Gods er aan denkt, zich van eene brand
waarborg- of levensverzekering-maatschappij te bedienen, moet bij zich 
van te voren deze ernstige vraag voorleggen: // betoon ik hierdoor geen 
wantrouwen aan God? Zoek ik niet door menschelijke middelen de 
Goddelijke kastijdingen te ontgaan ? " —• En staat het ook niet in tegen
spraak met de belijdenis eens Christens, wanneer hij zijn leven verze
keren wil. Hij bekent dood te zijn, en dat Christus zijn leven is; hoe 
kan er dan van verzekering zijns levens sprake zijn? Menigeen zal 
zeggen: //wij kunnen het Christendom niet op zulke zaken toepassen." 
Ik vraag: waar kunnen wij het dan achterwege laten? Is het Chris
tendom een kleed, dat des zondags aangetrokken, en aan het einde 
van dien dag afgelegd, zorgvuldig zamengevouwen en tot den volgen
den zondag in eene kast kan weggelegd worden? Het is helaas al te 
dikwijls zoo! Velen hebben een tweevoudig karakter; en wat is dit 
anders dan de * zuurdeesein der farizeën, welke geveinsdheid is." De 
wereldsche mensch kan slechts tot zulke verzekeringen zijne toevlugt 
nemen, dewijl alles rondom hem onzeker is; maar bij het kind Gods 
is alles zeker. God heeft zijn leven voor altijd verzekerd; en van nu 
aan kan hij de verschillende verzekering-maatschappijen als even zoo-vele 
mrigtingen van ongeloof beschouwen. 
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de discipel van Christus behoeft slechts door het d a n 
geleid te worden. En hierin nu ligt het geheele onder
scheid, en waarlijk een zeer gewigtig onderscheid. 

»Hij zeide tot hen eene gelijkenis, en sprak: Eens rijken 
menschen land had wel gedragen." (vs. 16). — Is het dan 
zonde, wanneer iemand zijnen akkerbouw of zijn beroep 
met goed gevolg uitoefent? Wanneer God den arbeid van 
een mensch zegent, moet hij zich daarover niet ver
blijden? Voorzeker; maar neem hier de overlegging van 
een hebzuchtig hart in aanmerking. »En hij overleide b ij 
z i c h z e l v e n . " Hij dacht niet in de tegenwoordigheid 
Gods; zijne gedachten.stonden ook niet onder den magti-
gen invloed der eeuwigheid. Neen; »hij dacht bij zich 
zei ven"—in de enge ruimte van zijn zelfzuchtig hart; en 
daarom behoeven wij ons over zijn praktisch besluit niet 
te verwonderen. »Wat zal ik doen? want ik heb niet 
waarin ik mijne vruchten zal verzamelen." Hoe! kon hij 
zijnen overvloed niet met den blik op die heerlijke toe
komst Gods nuttig besteden? Ach neen! De mensch heeft 
wel eene toekomst, of liever hij denkt er eene te hebben; 
en op deze rekent hij en voor deze arbeidt en verzamelt 
hij; maar het ik is het eenige voorwerp, waarop hij het 
oog heeft, — het ik of in mijn' eigen persoon, of in mijne 
vrouw en kinderen, is in den grond hetzelfde. Het groote 
voorwerp echter der toekomst Gods is Christus; en de 
ware wijsheid zal ons leeren onze oogen op Hem te rigten, 
en Hem tot ons eenig voorwerp voor den tijd en de 
e e u w i g h e i d , voor nu en d a n te maken. Maar dit is 
naar het oordeel van.den wereldschen mensch onzin; j a , 
de hemelsche wijsheid is naar het oordeel der wijsheid, die 
van beneden is, niets dan dwaasheid. De gelijkenis toont 
ons, wat de aardsche wijsheid, de wijsheid van hen, die 
onder den invloed der aardsche grondbeginsels en gewoon
ten voortleven is: »En hij sprak: dit zal ik doen; ik zal 
mijne schuren afbreken, en grootere bouwen, en zal aldaar 
verzamelen al dit mijn gewas en deze mijne goederen," 
(vs. 18). Zoo hebben wij dan hier wat hij dacht, wat 
hij zeide, en wat hij deed; en er is eene treurige over-
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eenkomst tusschen zijne gedachten, zijne woorden en zijne 
daad. 

«Daar" in mijne eigen gebouwde voorraadschuur, wil 
ik alles verzamelen. Ellendige voorraadschuur om den 
geheelen schat eener onsterfelijke ziel te bewaren! God 
gold in dit plan niets; Hij was noch zijne schatkamer, 
noch zijn schat. Dat is duidelijk en zoo is het altijd bij 
den mensch dezer wereld. — »En ik zal tot mijne ziel 
zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn 
voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk." 
Hier zien wij dat de rijkdom van een wereldsch mensch 
slechts voor »vele jaren" is; en in het beste geval kan 
hij deze enge grenzen niet overschrijden. Deze schat kan, 
zelfs in zijne eigene gedachten, gindsche oneindige eeu
wigheid niet bereiken, die op deze korte span tijds volgt; 
en nogtans is dit de schat, dien hij zijne onsterfelijke 
ziel aanbiedt, opdat zij «rustig en vrolijk zij." Treurige 
verbinding! Dwaas voornemen! Hoe geheel onderscheiden 
hiervan is de aanspraak, die een geloovige aan zijne ziel 
kan houden. Hij mag tot haar zeggen: » Ziel, neem rust, 
eet, drink, wees vrolijk! Eet uit de volheid van de voor
raadkamer Gods; drink uit de beek zijner wellusten, (Ps. 
36, 9) en van den wijn Zijns rijks, en verheug u in het 
volbragte werk Zijner verlossing; gij hebt vele goederen, 
ja , onuitputtelijke rijkdommen, onuitsprekelijk heerlijke 
schatten, welke niet slechts voor »vele jaren," maar voor 
de eeuwigheid bewaard zijn. Het volbragte werk van 
Christus is de grond van uwen eeuwigen vrede, en Zijne 
aanstaande heerlijkheid het zekere en vaste voorwerp uwer 
hoop." Dat is eene ganscli andere aanspraak, waarde 
lezer! Dit toont ons duidelijk het verschil tusschen nu 
en dan. En het is een zeer beklagenswaardig vergrijp, 
wanneer wij Christus den gekruisigden, Christus den opge-
stanen, Christus den verheerlijkten niet alleen tot Alpha 
en Omega, begin en einde in al onze berekeningen maken. 
Zich eene toekomst af te malen, waar Christus niet op 
den voorgrond staat, is de dwaasste vermetelheid en ver
blinding; want zoodra God tusschenbeide komt, is het 
§eheelè schilderwerk hopeloos vernietigd; »maar God zeide 

4 
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tot hem: gij dwaas! in dezen nacht zal men uwe ziel 
van u afeischen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal 
het zijn?" — En merk nu op de leering van dit alles, 
»Alzoo is het met dien," — den heilige zoo wel als den 
zondaar,-—»die zich zelven schatten vergadert, en niet 
rijk is in God." — Wie schatten vergadert, maakt dezen 
schat ook meer of min tot zijnen God. Zijn hart is 
met betrekking tot de toekomst gerust wanneer hij aan 
zijn vermogen denkt; maar zonder dit zou hij onrust heb
ben. Het is voor den natuurlijken mensch onverdragelijk 
in deze wereld niets te bezitten, en van God alleen afhanke
lijk te zijn; maar geef hem eene menigte oude papieren, 
die aanzienlijke vorderingen inhouden, welke hij ten laatste 
nog door allerlei listen kan verliezen, en hij zal daarop 
vertrouwen, ja , in vrede sterven, wanneer hij deze aan 
zijne familie kan nalaten. Breng hem in eene levensverze
kering, zeg hem een pensioen of lijfrente toe, en hij zal 
daarop steunen; ja op al deze dingen zal hij vertrouwen, 
maar niet op God. Alles is voor het natuurlijk hart werke
lijkheid, behalve de eenige ware werkelijkheid. Dit bewijst 
wat de ware toestand der menschelijke natuur of des vlee-
sches is. Het kan God niet vertrouwen; wel kan het van 
Hem spreken, maar niet op Hem vertrouwen. De hoofd
karaktertrek van de gevallene, zondige natuur is wantrou
wen aan God; en eene der schoonste vruchten der vernieu
wing is de vatbaarheid in alle dingen op God te vertrou
wen. »Zij, die uwen naam kennen, zullen op u vertrouwen." 
Niemand anders vermag het. 

Het is hier trouwens hoofdzakelijk mijn oogmerk, mij 
met het christelijk geweten bezig te houden. Ik vraag 
daarom den christelijken lezer heel eenvoudig en beslist, 
of het met de leer van Christus, zoo als zij ons in het 
evangelie is geopenbaard, in overeenstemming is, dat 
Zijne discipelen hier op aarde schatten vergaderen? Zou 
zulk eene bewering niet met dit twaalfde hoofdstuk van 
Lukas en dergelijke schriftuurplaatsen in de scherpste te
genspraak staan? »Vergadert u geene schatten op de aarde, 
waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven 
doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den 
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hemel, waar ze noch mot, noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen." (Matth. 6, 19, 20). 
Dit is eenvoudig en beslist genoeg, en zal ook zekerlijk 
voor een opregt geweten zijn doel niet missen. Het staat 
met de grondbeginsels van het rijk Gods in regtstreeksche 
tegenspraak en is met het ware discipelschap geheel onver-
eenigbaar, zich, onder welke gedaante en vorm het ook 
zij i) schatten te verzamelen op aarde." Om te weten, hoe 
wij hierin, zoo wel als in het gaan ten gerigte, te hande
len hebben, is het slechts noodig te bedenken dat wij in 
het rijk Gods zijn. De beginselen van dit rijk zijn eeuwig. 
»En Hij zeide tot Zijne discipelen: daarom zeg ik u : Zijt 
niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor 
het ligchaam waarmede gij u kleeden zult. Het leven is 
meer dan het voedsel, en het ligchaam dan de kleeding." 
(vs. 22, 23). Let hier op het »zorgt niet." Het behoeft 
geene verdere verklaring of uitlegging. Sommigen kun
nen zeggen, hier wordt gedoeld op de »angstige zorgen;" 
maar het woordje angstig staat er volstrekt niet bij. Er 
wordt eenvoudig gezegd: »Weest niet bezorgd;" en dit is 
gezegd met betrekking op alles, wat de mensch werkelijk 
behoeft — op »voedsel en kleeding." De raven en leliën 
worden ons tot voorbeeld gegeven; de eersten worden ge
voed, de anderen gekleed, en zij'zorgen toch niet. Had 
de Heer Jezus «angstige zorgen" bedoeld, Hij zou het 
gezegd hebben. Dit nu geldt niet alleen voor de kinderen 
van het koningrijk, maar evenzeer voor de leden der ge
meente. «Zijt in geen ding bezorgd," zegt de Heilige 
Geest door den Apostel. En waarom niet? Omdat God voor 
ons zorgt. Wat voordeel toch kan het aanbrengen, dat 
twee over dezelfde zaak denken, indien de een alles, en 
de andere niets vermag te doen. »Maar laat uwe begeer
ten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging 
bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle ver
stand te boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren 
in Christus Jezus." (Phil. 4, 6, 7). Dit is de vaste grond-

.slag voor den inwendigen vrede des harten, welke zoo 
weinigen verblijdt. Velen hebben den vrede des gewetens 
door het geloof aan de algenoegzaamheid van het werk 

4* 
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van Christus, die echter den vrede des harten door het 
geloof aan de algenoegzaamheid van de zorg Gods niet 
genieten. Dikwijls brengen wij onze zwarigheden en ver
zoekingen in het gebed voor God, en staan even bezorgd 
en onrustig van onze kniën weder op, als wij te voren 
waren. Wij belijden wel dat wij onze zorgen in de 
handen Gods kunnen nederleggen; maar wij verstaan 
het niet, om ze aldaar achter te laten; en wij genieten 
bij gevolg den vrede des harten niet. Evenzoo was het 
met Jakob in Gen. 32. Hij smeekte God, dat Hij hem 
uit de handen van zijnen broeder Ezau bevrijden mogt; 
maar hij was naauwelijks van zijne kniën opgestaan, of 
hij dacht er aan, hoe hij zich zei ven helpen kon. «Ik 
wil hem door een geschenk verzoenen." Het is duidelijk 
dat hij veel meer op zijn geschenk dan op God ver
trouwde. Dit is eene gewone dwaling onder de kinderen 
Gods. Wij belijden, dat wij onzen blik op de eeuwige 
bron wenden; terwijl het oog der ziel zich zijdelings 
tot het schepsel wendt. Op deze wijze is God in
derdaad uitgesloten; onze zielen zijn niet vrijgemaakt, en 
derhalve genieten wij ook niet den vrede des harten. 

De Apostel gaat vervolgens voort ons in Phil. 4, 8 eene 
lijst te geven van die dingen, waarover wij denken zullen, 
waarbij echter aan ons zelven of aan onze aangelegenheden 
zelfs niet eens gedacht wordt. »Al wat waarachtig is, al 
wat eerlijk is, al wat regtvaardig is, al wat rein is, al 
wat liefelijk is, al wat wel luidt; — zoo er eenige deugd 
is, en zoo er eenige lof is,—bedenkt datzelve,.... en de 
God des vredes zal met u zijn." Indien ik alzoo weet en 
geloof, dat God aan mij denkt, zoo bezit ik »den vrede 
Gods;" en indien ik aan Hem, en dat, wat het Zijne is, 
denk, zoo bezit ik »den God des vredes." Dit is ook in 
volkomene overeenstemming met de leer van Christus in 
Luk. 12. Nadat hij het hart zijner discipelen met betrekking 
tot de tegenwoordige behoeften en van den toekomstigen 
schat bevredigd heeft, zegt Hij: »Maar zoek het koningrijk 
Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." 
Dit moet echter niet zoo verstaan worden, als ware het 
zoeken naar het koningrijk Gods een middel om de aard-
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sclie dingen te verkrijgen. Koester ik zulke gedachten 
in mijn hart, zoo zou ik geen waar discipel des Heeren 
kunnen zijn. Een waar discipel denkt slechts aan zijn' 
Heer en diens rijk; en de Heer zal zekerlijk aan hem en 
zijne behoeften denken. Dit is de verhouding, geliefde 
lezer, tusschen eenen trouwen dienstknecht en eenen almag-
tigen en goeden Heer; en voorzeker is zulk een dienst
knecht vrij — volkomen vrij van alle zorgen. 

Er is echter nog een andere grond, waarom wij vermaand 
worden, niet te zorgen, omdat namelijk onze zorgen geheel 
en al nutteloos zijn. »Wie toch van u kan met bezorgd 
te zijn, ééne el tot zijne lengte toedoen? Indien gij dan 
ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen 
bezorgd? (vs. 25, 26). Wij winnen niets met onze zorgen. 

En wanneer wij er toe overhellen, dan worden wij daar
door onbekwaam het rijk Gods te zoeken, en zetten door 
ons ongeloof zoo ligt eene hinderpaal in den weg van de 
handelingen Gods voor ons. De volgende uitspraak met 
betrekking tot ons blijft altijd waar: «Hij kon daar zelfs 
geen wonderwerk verrigten van wege hun ongeloof." Het 
ongeloof is de grootste hinderpaal, welke het magtige werk 
Gods voor ons in den weg staat. Wanneer wij zelven 
onze aangelegenheden ter hand nemen, dan is het duidelijk, 
dat wij God niet noodig hebben. Wij blijven onder den 
drukkenden invloed onzer eigene onrustige gedachten, en 
nemen eindelijk toevlugt tot menschelijke hulpbronnen. Het 
is van belang te verstaan, dat wij ons of op God, of op 
de omstandigheden verlaten; zich op beiden tegelijk te ver
laten , is onmogelijk. Het moet God alleen zijn of in het 
geheel niet. Wat kan het ons baten, dat wij over het 
geloof spreken , indien onze harten in werkelijkheid — in 
welke gestalte of vorm het ook zij — zich op het schepsel 
verlaten. Wij moeten onze wegen in deze zaak naauw 
beproeven en onderzoeken, want een onbegrensd vertrou
wen op God is een der bijzondere kenteekenen des godde-
lijken levens, en een der voornaamste grondbeginselen des 
njks. Wij moeten het derhalve zeer naauw hiermede ne-
naen , opdat onze voortgang in deze hemelsche deugden door 
geene hinderpaal worde belemmerd. Voor vleesch en bloed 
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is het voorzeker eene groote verzoeking, niets zigtbaars tot 
steun te hebben. Het hart zal sidderen, wanneer wij aan 
de kust der omstandigheden staan en in den onbekenden 
oceaan nederzien, — voor allen onbekend, doch niet voor 
het geloof, — alleen voor hem niet, die zijnen blik onaf
gewend naar boven slaat. Wij kunnen wel eens in de 
verzoeking komen, met Loth uit te roepen: »Zij is toch 
klein; opdat mijne ziel leve." Het hart zoekt iederen schat 
van menschelijke hulp aan te grijpen, aan iedere stroohalm 
zich vast te houden, om niet met den stroom der omstan
digheden voortgesleept te worden; ja , het zoekt overal, 
slechts geene afhankelijkheid van God. O , mogten wij 
G o d toch beter leeren kennen, om Hem volkomen te 
vertrouwen; mogten wij Hem toch volkomen vertrou
wen, om Hem beter te leeren kennen! Het arme hart 
wil altijd iets zigtbaars, iets tastbaars. Geldt het het 
onderhoud, zoo ziet het uit naar een vast inkomen, 
naar een zeker kapitaal in de bank, naar een toe
reikend landgoed , of naar een jaarlijksch — al is het 
ook een matig, dan toch een vast inkomen; — zelfs de 
dienst des evangelies gaat meestentijds met deze gezindheid 
vergezeld. Gaat iemand uit om te prediken of te onder
wijzen, zoo wil hij iets waarop hij steunen kan; indien 
het geene geschrevene predikatie is, zoo heeft hij ten 
minste toch eenige punten noodig, of eenige soort van 
voorbereiding, — altijd iets, slechts geene onmiddellijke 
afhankelijkheid van God. Van daar komt het ook, dat 
het wereldsche handelen onder de christenen zoo schrikke
lijk heeft toegenomen. — Het geloof alleen kan de wereld 
overwinnen, en het hart reinigen. Het brengt de ziel, 
die onder den invloed van het vergankelijke staat in het 
licht der eeuwigheid; het houdt zich niet bezig met het 
n u , maar met het d a n , niet met het h i e r , maar met 
het d a a r , niet met de a a r d e , maar met den h e m e l , 
en alzoo overwint het de wereld en reinigt het hart. 
Het hoort en gelooft het woord van Christus: «Vreest 
niet, gij klein kuddeke! Want het is des Vaders welbe
hagen U het koningrijk te geven" (vs. 32). Vervult de 
hoop van het rijk Gods mijne ziel, zoo is er geene plaats 
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voor iets anders, en ik kan gemakkelijk de tegenwoordige 
schatten voor de toekomstige werkelijkheid prijs geven. 

Daarom voegt de Heer er ook tevens bij: »Verkoopt 
wat gij hebt, en geeft aalmoes; maakt u zelven buidels 
die niet verouden; eenen schat die niet afneemt in de 
hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft. 
Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn." 
(vs. 33 , 34). Indien ik mijnen schat op de aarde heb, — 
waarin hij ook bestaan mag — zoo zal ook mijn hart daar 
zijn, en ik ben inderdaad een wereldsgezind mensch. Op 
welke wijze kan ik echter mijn hart van de wereld, en 
hetgeen er in is, zuiveren? Wanneer het vervuld wordt 
met Christus. Hij is de ware schat, dien alle voorraad-
schuren en schatkameren der wereld niet bevatten kunnen. 
De wereld heeft hare zolders en magazijnen, waarin zij 
hare rijkdommen bewaart; maar die zolders zullen invallen 
en de magazijnen verouden, en wat zal er dan van dien 
schat worden? Waarlijk zij bouwen te laag; want zij bou
wen onder de wolken. Het streven en zoeken van velen 
is daarheen gerigt, een eigendom of vermogen te bezitten , 
hun geld goed te beleggen, enz. ; en indien zij het 
niet voor zich doen, dan doen zij het voor hunne kin
deren, hun tweede ik. Verzamel ik echter voor mijne 
kinderen zoo doe ik het voor mij zelven; en ach! in 
vele gevallen is dit, in plaats van tot zegen, tot ver
derf en tot vloek van het kind geworden, dewijl het 
zijn hart met ijdelheid en hoogmoed vervulde, en het 
gevoel der afhankelijkheid van God geheel en al ver
loren ging. Laat ons derhalve het woord van den apos
tel in acht nemen: — maar hij arbeide liever, werkende 
wat eerlijk is — niet om daarmede voor zich of zijn tweede 
ik eenen schat te verwerven, maar »opdat hij hebbe mede 
te deelen dengenen, die nood heeft." Dit is de door God 
vastgestelde grondslag voor iedereen; en indien ik derhalve 
schatten voor mijn kind vergader, dan verlaat ik zelf dezen 
grondslag, en trek ook mijn kind er van af, en dit kan 
voorzeker geen zegen ten gevolge hebben. Of kan ik het 
onuitsprekelijk liefelijke der gehoorzaamheid en der afhan-
k«lipslieid van God genieten, en dit aan mijn kind willen 
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onttrekken? Kan zulk een verlies tegen de nalatenschap 
van eenige obligatie!» of verzekerings-bewijzen opwegen? 
En zou ik op deze wijze inderdaad vaderlijk met mijn kind 
handelen? Voorzeker niet. Dat zou niet anders zijn, dan 
het d a n voor het nu prijs te geven, het zou gelijk zijn 
aan de handelwijze van den wereld- en vleeschelijk gezin
den Ezau, die zijn eerstgeboorteregt voor een linzenkook-
sel verkocht; j a , het is de heerlijke toekomst Gods met de 
armzalige dingen van het tegenwoordige des menschen ver
ruilen. En waarom is het ook noodig voor mijne kinderen 
schatten te verzamelen? Indien ik God met betrekking 
tot mijzeluen vertrouwen kan, waarom ook niet met betrek
king tot mijne kinderen? Kan Hij , die mij gevoed en 
gekleed heeft, ook hen niet kleeden en voeden? Zou ik 
van hen lediggangers willen maken, of hun geld geven, 
in plaats van God? Ach, lieve lezer, laat het ons beden
ken, dat, indien wij God niet vertrouwen kunnen met 
betrekking onzer kinderen, wij Hem ook niet voor ons 
zelven vertrouwen. Op het oogenblik, dat ik er aan denk 
eenen enkelen penning voor de toekomst te verzamelen, heb 
ik stellig het leven des geloofs verlaten. Al moge mijn 
verzamelen ook naar de gewone beschouwing volkomen 
geregtvaardigd zijn, al mag de wereldgezinde en het on
geloof het ook met de schoonste namen bestempelen, — dat 
blijft eene onomstootelijke waarheid, mijn schat is mijn God. 
»Waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn." Laat 
ons deze ernstige waarheid niet misverstaan, of verkeerd 
uitleggen. Door de mij opgelegde verpligting des Woords 
en door het voorbeeld Gods ben ik gehouden voor de 
mijnen te zorgen; doch «wanneer iemand de zijnen, en 
voornamelijk zijne huisgenooten niet verzorgt, die heeft het 
geloof verloochend, en is erger dan een ongeloovige." 
(1 Tim. 5 , 8). Dit is duidelijk genoeg. Verder ben ik 
verpligt mijne kinderen, zoo ver de beginselen Gods het 
toelaten, en mijn werkkring zich uitstrekt — van eenig 
beroep te voorzien, waartoe God zelf hen in Zijne goedheid 
bekwaam zal maken. Maar nergens ben ik in het Woord 
Gods onderwezen mijnen kinderen eenen schat te geven, 
in plaats van een eerlijk beroep, verbonden met het gevoel 
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der afhankelijkheid van den Hemelschen Vader. Het is 
ook eene daadzaak, dat weinige kinderen hunne vaders 
voor het geërfde goed danken, terwijl anderen zich steeds-
met dankbaarheid en eerbied de wijze voorzorg hunner 
ouders herinneren, door welke zij tot eenen Grode welge-
valligen arbeidskring zijn gebragt geworden. 

Ik vergeet hierbij geenszins de schriftuurplaats, welke 
dikwijls door zeer velen gebruikt, of liever misbruikt wordt, 
om het wereldsche en ongeloovige schatten verzamelen te 
regtvaardigen. »Ziet, ik ben ten derdemale gereed tot u 
te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het 
uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten 
voor de ouders versaderen, maar de ouders voor de kin-
deren." (2 Cor. 12, 14). — Hoe velen zijn er die zich ver
heugen , indien zij voor hunnen wereldschen zin ook maar 
een schijn van regtvaarcliging in de Heilige Schrift mee-
nen te vinden; en in deze schriftuurplaats is zulk een 
schijn van regtvaarcliging. Dit staat echter vast, dat de 
apostel de christenen niet leeren wil, zich schatten te ver
zamelen; — hoe kon hij een hemelsch mensch willen ver
manen, zich schatten op aarde te vergaderen, van welke 
soort deze ook zijn mogen ! De zaak is hier een
voudig deze: hij bedient zich van eene gewoonte in de 
wereld en een gewoon natuurlijk gevoelen , om de 
Corinthiërs, die zijne kindei'en waren in het geloof, zijne 
handelwijze jegens hen te verklaren. Hij is hun niet 
lastig geweest, en wil het ook nu niet zijn, want hij 
was hun vader. Wanneer nu de heiligen Gods hierin 
een voorregt meenen te vinden tot de wereld en 
hare gewoonten terug te keeren, dan mogen zij met alle 
vlijt schatten vergaderen, en ze opeen stapelen «tot op 
den laatsten dag;" maar zij mogen niet vergeten ook daar
aan te denken, dat de mot en de roest het einde van alles 
zijn zal. Ach! slechts dan, wanneer wij de onverganke
lijke schatten, welke het geloof in gindsche hemelsche 
schatkameren inzamelt, leeren waarderen, zullen wij in 
eenen heiligen en reinen wandel door deze wereld gaan; 
j a , dan worden wij op de vleugelen des geloofs naar boven 
gedragen, en zullen zweven boven den donkeren atmospheer, 
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welke deze wereld, die God haat, en Christus verworpen 
heeft, omhult, en welke van deze beide elementen door
drongen en beheerscht wordt: haat tegen God en liefde voor 
het geld. Eer ik deze regels sluit, wil ik er nog dit ééne 
bijvoegen, dat de Heer Jezus — de aanbiddelijke, godde
lijke , hemelsche leeraar — de gedachten en neigingen Zijner 
discipelen daardoor tot het ware rustpunt zocht te verhef
fen, dat Hij hun deze twee zaken,gebood, welke de Heilige 
Geest in deze woorden uitgedrukt heeft: »den levenden en 
waaracMigen God te dienen, en Zijnen Zoon uit de hemelen 
te verwachten." De gezamenlijke inhoud der leer in Luk. 12, 
35 tot aan het einde, is in die twee waarheden te zamen 
te vatten; en ik noodig den christelijken lezer uit, ze met 
een ernstig geweten te overdenken. Wij hebben niemand 
te dienen dan »den levenden God," en hebben niets te 
verwachten, dan »Zijnen Zoon." De Heilige Geest moge 
echter zijn eigen Woord met hemelsche kracht vergezeld 
doen gaan, opdat het in het hart en het geweten binnen-
dringe, en het leven van ieder kind Gods verlichte, 
opdat de naam van onzen Heere Jezus Christus verheer
lijkt en Zijne waarheid door den wandel van een ieder, die 
Hem toebehoort, geregtvaardigd worde. De gave van een 
getrouw hart, en een teeder, opregt en goed geweten zij het 
gezegende deel van een ieder onzer, ten einde wij onder de 
hand des Meesters gelijk een goed gestemd instrument een' 
reinen toon geven en met Zijne hemelsche stem harmoniëren! 

Zullen nu eindelijk deze regelen in handen van zulk 
eenen vallen, die de rust zijns gewetens in het volkomen 
werk van den Zoon Gods nog niet gevonden heeft, dan 
zal hij ze voorzeker ter zijde leggen, en zeggen: »deze 
rede is hard; wie kan ze hooren?" J a , gij moogt 
wel genegen zijn te vragen: wat zou er van de wereld 
worden, indien zulke grondbeginselen algemeen geldig 
werden? Ik antwoord u: zij zou ophouden door den satan 
geregeerd te worden, en zou het rijk Gods zijn. Doch 
veroorloof mij eene vraag, mijn vriend! tot welk rijk 
behoort gij? Is het bij u nu of dan? Leeft gij voor 
den tijd of voor de e e u w i g h e i d ; voor de aa rde of voor 
den h e m e l ; voor den sa tan of voor Chr i s tus? Wees 
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toch eens opregt jegens uzelven in de tegenwoordigheid 
Gods, en bedenk »dat niets bedekt is, wat niet eenmaal 
ontdekt, en niets verborgen, wat niet gekend zal worden." 
De regterstoel van Christus zal alles aan het licht brengen. 
Derhalve wees eenmaal opregt jegens uzelven, en vraag 
uw hart: waar ben ik ? waar sta ik ? welk is de grond 
van mijnen vrede? Wat zijn mijne uitzigten voor de 
eeuwigheid? Meent niet, dat God u den hemel verschul
digd is voor het nalaten van eenige aardsche zaak. Neen, 
Hij wijst u op Christus, die door Zijnen dood aan het 
kruis voor de zonden geleden, en daardoor hem, die ge
looft, eenen weg geopend heeft, om in de kracht der 
geregtigheid in de tegenwoordigheid Gods te komen. Niets 
wordt van u verlangd wat gij doen of zijn moet, maar het 
evangelie deelt u mede, wie Jezus is, en wat Hij gedaan 
heeft, en indien gij dit met uwen mond belijdt en met uw 
hart gelooft, zoo zult gij zalig worden. Christus, de eeuwige 
Zoon Gods, God geopenbaard in het vleesch, één met den 
Vader, geboren uit eene maagd, bekleed met een door den 
Allerhoogste toebereid ligchaam, en alzoo een werkelijk 
mensch; Hij, wiens leven een leven van volkomene gehoor
zaamheid was, stierf voor ons aan het kruis, dewijl Hij 
tot zonde gemaakt, en een vloek geworden was. Hij le
digde den kelk van den toorn Gods tot op den laatsten 
druppel; Hij ondervond den prikkel des doods, beroofde 
het graf van zijne prooi; Hij vernietigde hem, die het ge
weld des doods had, den duivel; en voer toen op naar 
den hemel en plaatste zich aan de regterhand Gods. Dit 
nu is de oneindige verdienste van Zijn volkomen offer, dat 
allen die gelooven, van al hunne zonden geregtvaardigd 
zijn; ja, aangenomen in Hem, staan zij in Zijne geregtig
heid voor God, en kunnen nimmermeer in het oordeel ko
men, maar zijn overgegaan van den dood tot het leven. 
Dit is het Evangelie, de blijde boodschap der redding, 
hetwelk de Heilige Geest, van den hemel nederkomende 
van God, nu allen schepselen verkondigt. En ten slotte roep 
ik mijnen lieven lezer toe: «Zie het lam Gods, dat de zonde 
der wereld wegneemt!" Geloof en leef! 

(Vertaald). 
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De toekomst van onzen Heer 
JEZUS CHRISTUS. 

Wanneer de christen door Gods genade is gebragt tot 
het staan in- en het leven naar- de vrijheid, waarmede 
Christus hem heeft vrijgemaakt; dan is het zijne vurige 
begeerte om steeds meer en meer op te wassen in de kennis 
van het Woord Gods en steeds vaster overtuigd te worden, 
dat hij zich in het huis zijns Vaders bevindt, waar hij deelen 
moet in al de voórregten, die daaraan verbonden zijn. 

Een der grootste voórregten, die God aan de gemeen
te Zijns Zoons heeft geschonken, is de verwachting van in 
de toekomst van Christus tot Hem opgenomen te worden. 
Eer wij overgaan tot het onderzoeken van Gods Woord 
aangaande dit punt, wenschen wij u volgens de uitspraken 
van Jezus en Zijne Apostelen de heerlijkheid der gemeente 
voor te stellen. 

Door ons tot Zijne kinderen aan te nemen, heeft de 
Vader ons deelgenooten gemaakt van de regten en van de 
heerlijkheid des Zoons. Als de Bruid van Christus genieten 
wij al de voórregten, die Hem toebehooren. Jezus zelf 
leert ons dit in Joh. 17: »En ik heb hun de hee r 
l i jkheid g e g e v e n , die Gij Mij g e g e v e n hebt ." En 
waarom dit? ,> Opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, 
en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt 
en hen hebt liefgehad." De verwachting der gemeente 
is dus, dat zij, door Gods genade van den toekomenden 
toorn verlost, tevens de heerlijkheid van den Zoon, als 
Hoofd der gemeente, mede deelachtig wordt. 

" Christus is tot erfgenaam van alle dingen gesteld (Hebr. 
1, 2) en dat wel, omdat Hij alle dingen heeft geschapen. 
Hij is de eerstgeborene aer schepping; vervolgens eerst
geborene uit de dooden, Hoofd der gemeente, welke is 
Zijn ligchaam. Het Hoofd is nu reeds in heerlijkheid, zit
tende ter regterhand Gods; het is van daar, dat Hij Zijne 
gemeente verzamelt, tot dat de laatste zal zijn toegebragt 
en alzoo de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Zij 
is mede-erfgenaam van een en hetzelfde ligchaam en alzoo 
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ook van dezelfde hemelsche heerlijkheid. Al hare leden 
zullen Christus gelijk zijn en met Hem heerschen, als ko
ningen, duizend jaren. De gemeente des Heeren behoort 
niet tot deze wereld, — hoewel zij nog in de wereld is, — 
zij behoort in den hemel te huis en moet van daar haren 
Bruidegom verwachten, die komt om haar tot zich te nemen, 
opdat zij eeuwig moge zijn, waar Hij is. 

Ziedaar eenige der voornaamste voorregten der gemeente 
opgenoemd. Welk eene onuitsprekelijke liefde Gods straalt 
ons in alles tegen! O hoe moesten onze harten vervuld 
zijn met lof en dank voor al die zegeningen! En toch 
als wij rondom ons en in ons zien, hoe weinig worden zij 
dan op prijs gesteld. Hoe weinig leden van Christus ligchaam 
staan in de vrijheid, waarmede Hij hen heeft vrijgemaakt! 
Zij zijn vermengd met eene wereld, die in het booze ligt! 
zij zijn belast met instellingen en wetten van menschéh; 
de een voert heerschappij over den ander ên voor het 
grootste gedeelte wandelen zij niet als in den Hemel, maar 
als op deze aarde te huis behoorende. J a , wel mogen 
onze harten met droefheid vervuld zijn over zoo veel 
ontrouw! En waarvan is die toestand nu het gevolg? 
Zij is , waarde vrienden, daaruit ontstaan, dat de ge
meente des Heeren niet meer in de verwachting van 
Christus toekomst leeft: maar met de dienstknechten in de 
gelijkenis, heeft gezegd en helaas! nog zegt: » Mijn heer 
vertoeft te komen;" waaruit dan natuurlijk volgt dat zij 
de mededienstknechten begint te slaan en te eten en- te 
drinken met de dronkaards (Matth. 24, 48). 

Laat ons nu Gods Woord openslaan en met elkander 
nagaan, wat het ons aangaande die toekomst des Heeren 
leert. Daar het eene zeer gewigtige en voor den wandel 
bij uitnemendheid praktische leer is, zoo is het noodig, dat 
wij met naauwgezetheid en opregtneid de openbaringen dien
aangaande onderzoeken, vast geloovende, dat Gods woorden 
getrouw en waarachtig zijn. 

Wij zullen beginnen met eenige uitspraken van Jezus 
zelven. 

Matth. 25 , 1—13. Even als de dienstknecht ontrouw 
wordt, zoodra hij gezegd had «Mijn heer vertoeft te 
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komen," zoo gaat het ook met de tien maagden in deze 
gelijkenis. Zij werden allen sluimerig en vielen in slaap. 
En wien moesten de maao-den wakende verwachten? Niet 
den H. Geest, niet den dood; maar den Bruidegom, hun
nen Heer; want noch de dood, noch de H. Geest is de 
Bruidegom der gemeente. Al de maagden bevonden zich 
in denzelfden toestand. De wijzen, die olie in hare lampen 
hadden, even als de dwazen, die de olie des H. Gees-
tes niet hadden, vielen te zamen in slaap en vergaten de 
dadelijke wederkomst van Christus. Maar zoodra wordt 
deze niet verkondigd, — dit toch is de beteekenis van 
het geroep »de Bruidegom komt , gaat uit Hem te 
gemoet" — of er heeft dadelijk eene scheiding plaats 
tusschen de wijzen en de dwazen; een groot bewijs voor 
den praktischen invloed van deze waarheid op het leven. 

In Joh. 14 vs. 2 zegt de Heer: »In het huis Mijns 
Vaders zijn* vele woningen, ik ga henen om u plaats te 
bereiden, en zoo wanneer ik henen zal gegaan zijn en u 
plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij 
nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben." Hieruit 
blijkt duidelijk, dat de Heer zelf zal komen om Zijne 
gemeente tot zich te nemen. 

In Hand 1 vs. 11 zeggen de Engelen tot de verbaasde 
Apostelen: »Gij Galilésche mannen! wat staat gij en ziet 
op naar den hemel'? Deze Jezus, die van u opgenomen 
is in den hemel, zal alzoo wederkomen, gelijkerwijs gij 
Hem naar den hemel hebt zien heenvaren." De troost, 
dien de bedroefde discipelen des Heeren bij Zijne hemel
vaart ontvangen, is dus, dat Hij zal wederkomen. Een 
heerlijke troost voorwaar! Het is dan ook in de ver
wachting van deze toekomst, dat de Apostelen en de eerste 
o-emeenten hebben geleefd en van daar dan ook, dat wij 
bij hen zulke heerlijke #uchten 'des Geestes zien en dat 
heidensche schrijvers zelfs van hen getuigen, »dat zij 
zoodanig van de wereld, die hen omringde, onderscheiden 
waren, als leefden zij niet op aarde maar in den hemel." 

Wanneer wij dan ook de brieven der Apostelen door
lezen , zoo vinden wij bijna op elke bladzijde die verwach
ting uitgedrukt; meestal in de veronderstelling, dat de 
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zaak volkomen aan de gemeente bekend was. Alleen 
aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus eenigzins uitvoe
riger over dit onderwerp; doch hierover later. Wij zul
len nu de voornaamste plaatsen uit de brieven aanhalen, 
hopende, dat onze lezers ze, even als de vorige, onder 
biddend opzien tot God zullen onderzoeken. 

1 Cor. 1, 7. »Het ontbreekt u aan geene gave, verwach
tende de openbaring van onzen Heer Jezus Christus." 

In 1 Cor. 15 , 51 leert Paulus ons vele bijzonderheden 
omtrent deze waarheid. »Wij zullen wel niet allen ontsla
pen, maar wij zullen allen veranderd worden." Paulus 
was dus in de verwachting der mogelijkheid, dat ook hij 
en de gemeente te Corinthe zou behooren tot degenen, 
die niet zouden ontslapen. Bij de komst des Heeren zou
den die leden der gemeente, die op aarde leefden, zonder 
te sterven, andere ligchamen ontvangen, «want dit ver
derfelijke (ligchaam) moet onverderfelijkheid aandoen, en 
dit sterfelijke (ligchaam) moet onsterfelijkheid aandoen." 
Nog sterker spreekt hij in 2 Cor. 5, 4, «want ook wij, 
die in dezen tabernakel (het ligchaam) zijn, zuchten, bezwaard 
zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed (d. i. het ligchaam 
afleggen), maar o verkleed worden, opdat het sterfelijke 
van het leven verslonden worde." Ziedaar dus het ver
langen van Paulus. Hij wenscht niet het ligchaam af te 
leggen, d. i. te sterven, maar in één punt des tijds, met 
de laatste bazuin, een nieuw ligchaam te ontvangen. 

Phil. 3 , 20, 21. «Maar onze wandel is in de hemelen 
(werd dit slechts meer bedacht!) ivaaruit wij ook den Zalig
maker, den Heer Jezus Christus verwachten; die ons verne
derd ligchaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig 
worde aan Zijn heerlijk ligchaam;" 

Col. 3 , 4. «Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, 
die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid." 

De beide brieven aan de Thessalonicenzen, die bijna 
geheel over dit onderwerp handelen, geven ons eene zeer 
duidelijke voorstelling van de wijze der opname; maar 
tevens bemerken wij er uit, hoe reeds die gemeente zich 
door verkeerde leeringen had laten in de war brengen.— 
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In het l e hoofdstuk prijst Paulus de ïhessalonicenzen 
over hunne verschillende goede werken, hunne blijdschap, 
hun geloof en vooral ook »hoe zij bekeerd waren van de 
afgoden om den levenden en waarachtigen God te dienen 
en Zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten." (vs. 10). 
Zie hier dus, waarin hun geloof bestond, men sprak hier
van in de geheele wereld, dat zij den H e e r J e z u s u i t 
den heme l v e r w a c h t e n d e waren . En dat is ook het
geen ons betaamt. Wij moeten hetzelfde geloof met hen 
hebben. Wij moeten even als zij, den Heer verwachten 
vóór de oprigting van het duizendjarige rijk. Zij zeiden 
zeker niet: er moeten nog duizend jaar verloopen vóór 
dat de Heer komt. 

In het 19 vers van het tweede hoofdstuk lezen wij: 
"Welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? 
Zijt gij die ook niet voor onzen Heer Jezus Christus in 
Zijne toekomst f — Ook het derde hoofdstuk eindigt hierme
de; »opdat Hij uwe harten versterke, om onberispelijk te zijn 
in heiligmaking voor onzen God en Vader in de toekomst 
van onzen Heer Jezus Christus met al zijne heiligen." Paulus 
gansche ziel is met deze heerlijke verwachting vervuld. 

In het vierde hoofdstuk spreekt hij nog duidelijker, vs. 
15-18. «Dit zeggen wij u door het Woord des Heeren, 
dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des 
Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des 
archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; 
en die in Christus gestorven zijn, zullen.eerst opstaan; 
daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen 
met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere te 
gemoet, in de lucht; en alzoo zullen wij altijd met den 
Heer wezen. Zoo dan, vertroost elkander met deze woor
den." Wat kan men sterker verlangen? Wij , die l evend 
overbli jven zu l len tot de t o e k o m s t des H e e r e n ! 
Neen! uit deze woorden blijkt zonneklaar, dat er bij hem 
eene steeds voortdurende verwachting heerschte van de 
wederkomst des Heeren, waarvan het oogenblik verborgen 
was. En zou hij zich hierin vergist hebben? Men beweert 
zulks dikwijls, zich dan wel voornamelijk grondende op 
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den 2den brief hoofdst. I I , -waar Paulus zegt «wordt niet 
haastelijk bewogen van verstand alsof de dag van Chris
tus aanstaande ware." Om de valschheid dezer bewering 
aan te toonen, zullen wij eenigzins uitvoerig moeten zijn. 

Zoo als wij boven reeds zagen, is de Apostel vol vreug
de over den goeden toestand der gemeente en vooral daar
over dat zij Christus van den hemel verwachtten. Hoe
wel zij in velerlei verdrukkingen waren, zoo hielden zij 
hunne oogen niet op deze, maar op 's Heeren kojnst gerigt. 
In het vierde hoofdstuk troost de Apostel hen over de in 
Christus ontslapenen, omdat zij bevreesd waren, dat deze 
niet bij de komst van Christus zouden tegenwoordig zijn. 
Voorwaar wel een blijk, hoe hoog zij het voorregt schat
ten, Jezus te zien komen op de wolken des hemels. In 
het 1 en 3 hoofdstuk van den tweeden brief, dankt Paulus 
God voor het wassende geloof en de toenemende liefde der 
Thessalonicenzen; maar hier spreekt hij niet van hunne 
hoop. Verschillende dwaalleeraren hadden door allerlei 
middelen, gelijk blijkt uit hoofd. 2 : 2 , hunnen invloed op 
de gemeente uitgeoefend en dat wel door hun te zeggen, 
dat de dag van C h r i s t u s aanstaande was. Indien dit 
waar was geweest, dan zouden de Thessalonicenzen te 
vergeefs hebben gehoopt en dan had de Apostel hen mis
leid. Maar zie nu eens met welk eenen grooten ernst 
hij bezig is de gemeente te overtuigen, dat dit leugens 
zijn.—De, groote verdrukkingen, welke zij ondervonden, 
waren nog geen reden, dat de dag van C h r i s t u s aan
staande was, want zoo lang de kinderen Gods door de wereld 
verdrukt worden, leeft deze nog in zekerheid en de dag 
des H e e r e n tot he t g e r i g t kan nog niet aanwezig zijn. 
Op dien dag zal de geregtigheid Gods verschrikkelijke pla
gen over de wereld doen komen, eeuwig verderf van het 
aangezigt des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte 
(hoofdst. 1 vs. 8, 9). »Alzoo het regt is bij God ver
drukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; en u, 
die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring 
van den Heer Jezus van den hemel met de engelen Zijner 
kracht, (vs. 6, 7). Gedurende het gerigt over de wereld 
«§§ft de gemeente rast en verkwikking bij den Heer. Hij 
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zal komen, om verheerlijkt te worden in Zijne heiligen en 
wonderbaar in allen, die gelooven" (vs. 10). Hij zal met 
de zijnen komen om de wereld te rigten. (1 Cor. 6 , 2. 
Col. 3 , 4. Openb. 2, 26, 27). 

In het tweede hoofdstuk zien wij Paulus eenen anderen 
beweeggrond aanhalen, om te bewijzen, dat de d a g van 
C h r i s t u s niet aanstaande is. Hij zegt namelijk in het eerste 
vers, »Wij bidden u , broeders! door de t oekoms t van 
onzen H e e r e J e z u s C h r i s t u s en o n z e t o e v e r g a 
d e r i n g t o t H e m , dat gij niet haastelijk bewogen wordt 
van verstand, alsof de dag van Christus aanstaande ware." 
Het is duidelijk, dat de toekoms t des H e e r e n en de 
d a g v a n C h r i s t u s geheel verschillend zijn; waardoor 
dus de bewering, dat Paulus zich in zijnen eersten brief 
zou vergist hebben, geheel en al wordt vernietigd. De 
Apostel bidt de gemeente om toch niet te gelooven dat de 
dag van Christus aanstaande is, — en waarom moeten zij 
dit niet aannemen ? Omdat zij de toekomst van den Heer 
en hunne toevergadering tot Hem verwachtten. Paulus 
wil, als het ware, zeggen; zoo gij nu gaat gelooven, dat 
de d a g va'n C h r i s t u s aanstaande is, dan is mijne gehee-
le prediking van de t o e k o m s t des H e e r e n en uwe 
opname tot Hem ijdel geweest, en dan is u ook die zalige 
hoop ontnomen van Hem dagelijks te verwachten, en mijn 
vurige wensch, »dat uw geheel opregte geest, én ziel, 
en ligchaam onberispelijk bewaard worden in de toekomst 
van onzen Heer Jezus Christus," is voor u van geen nut 
of kracht, — daarom broeders! wij bidden u, laat u niet 
verleiden, maar blijft staan in deze troostrijke verwachting. 
En waarom kon de dag des Heeren niet aanstaande zijn? 
» Omdat die niet komt, ten zij dat eerst de afval gekomen 
zal zijn, en dat geopenbaard zij de mensch der zonde, de 
zoon des verderfs." (vs. 3-6). Het is duidelijk, dat Paulus 
hier niet spreekt van de wederkomst van Christus en de op
name der gemeente; maar van den dag des Heeren, als Hij 
met Zijne heiligen, ten gerigte komt, «wanneer Hij den 
Booze, door den geest Zijns monds zal verdoen en te niet 
maken door de verschijning Zijner komst." — Even als nu 
de Thessalonicenzen hunne vreugde en hoop hadden ver-
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loren, door het hooren naar die dwaalleeraren, zoo is het 
ook nog heden het geval, als de Christenen aan de dwaling 
gehoor gevende, zich door allerlei redeneringen alsof de 
dag des Heeren aanstaande ware, van de zalige verwach
ting der opname laten afhouden. Laat ons daarom aan de 
vermaningen van Paulus gehoor geven en wederom ver
vuld worden met vreugde en hoop! 

2 Tim. 4 : 8 «Voorts is mij weggelegd de kroon der 
regtvaardigheid, welke mij de Heer, de regtvaardige 
Regter, in dien dag geven zal.'1 Dit was dus voor Timo-
theus een' bekenden dag en Paulus voegt er zelf de uit
legging- bij, als hij zegt: »en niet alleen mij, maar ook 
allen, die Zijne verschijning hebben liefgehad." 

Titus 2 , 13 «Verwachtende de zalige hoop en verschij
ning van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus." 

Hebr. 9 , 28 «Christus," wordt ons daar geleerd, «zal 
ten anderen male zonder zonde verschijnen dengenen, die 
hem verwachten tot zaligheid." 

En opdat wij den moed niet zouden verliezen, maar zou
den volharden in de verwachting, zoo ontvangen wij deze 
bemoediging, Hebr. 10, 37, «Nog een weinig tijds, en 
Hi j , die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven." 
Heerlijke belofte! 

Ofschoon Petrus door den mond des Heeren wist, dat 
hij zelf niet zou blijven tot dat de Heer kwam, zoo vin
den wij toch nergens in zijne beide brieven, dat hij deze 
verre stelt, neen, integendeel verkondigde hij die toekomst 
en vermaande de geloovigen in die verwachting te wan
delen. 2 Petr. 1 , 16. «Want wij zijn geene kunstelijk 
verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt heb
ben de kracht en de toekomst van onzen Heer Jezus Chris
tus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijne majes
teit; want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijk
heid ontvangen, als zoodanige stem van de hoogwaardige 
heerlijkheid tot hem gebragt werd: deze is mijn geliefde 
Zoon, in denwelken Ik mijn welbehagen heb." Uit dit 
en het volgende blijkt duidelijk dat Petrus de verheerlijking 
op den berg als eene voorspiegeling beschouwde van de 
heerlijke verschijning des Heeren. 
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Hooren wij nu Johannes in zijn' eersten brief, hoofdst. 
2 vs. 28. » En nu kinderkens! blijft in Hem; opdat, wan
neer Hij zal geopenbaard zijn , wij vrijmoedigheid hebben, 
en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijne 
toekomst." Zie hier wederom de praktische zijde van de 
verwachting van Christus toekomst. Ziende op die komst 
zullen wij in Hem blijven, daar wij alsdan bij alles wat 
wij doen, overal waar wij zijn, zullen"bedenken de Heer 
kan op dit oogenblik komen. Zou dit geen grooten invloed 
op onzen wandel uitoefenen? 

1 Joh. 3 , 2 . »Maar wij weten, dat als Hij zal geopen
baard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen 
Hem zien gelijk Hij is." De gelijkheid met den Heer , 
die ieder geloovige zal ontvangen, bekomen zij niet eer 
dan bij Zijne verschijning. » En een iegelijk, die deze hoop 
op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." 
Hij, wiens hart met deze hoop waarlijk is vervuld, gedraagt 
er zich ook naar, hij reinigt zich, wetende dat, als Jezus 
komt, hij Hem zal gelijk zijn; j a , dat Hij Hem nu reeds 
zoo veel mogelijk moet gelijk zijn. Deze hoop is dus voor 
ons de maatstaf onzer heiligheid, dewijl zij er de beweeg
reden van is. 

En wanneer wij nu in de openbaring van Johannes na de 
beschrijving van al die oordeelen en van den heerlijken eeu
wigen gelukstaat der gemeente, den Geest en de Bruid hoo
ren uitroepen:»Kom!" en als antwoord van Jezus de belofte 
vernemen: »Ja , ik kom haastelijk!" dan gelooven wij, dat 
elk geloovige, die in opregtheid de hier opgenoemde bijbel
plaatsen zal hebben onderzocht, overtuigd zal zijn van Zijne 
roeping om den Heer dagelijks te verwachten en met een 
hijgend verlangen zal uitroepen: Amen; J a kom, Heere 
Jezus! 

De Heer werke dit door Zijnen Geest in het hart van 
al Zijne kinderen, opdat zij daardoor mogen aangespoord 
worden, om te bedenken de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is , gereed om hen af te halen; en opdat weldra 
overal het geroep moge uitgaan:»ziet de Bruidegom komt, 
gaat uit Hem te gemoet," en niemand meer zegge:»Mijn 
heer vertoeft te komen." 
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De Gemeente opg-enomen vóór de oor-
deelen in de Openbaring1 van 

Johannes. *) 

In ons vorig nommer hebben wij u , waarde vrienden, 
volgens Gods "Woord bewezen, dat bet de roeping der 
geloovigen is, Christus dagelijks van den Hemel te ver
wachten, om tot Hem opgenomen te worden. Hoewel 
het nu voor het geloof voldoende is, als het inziet, dat 
God iets van hem verlangt, zoo kunnen er echter zwa
righeden zijn, die men gaarne zou opgelost zien, minder 
omdat men niet gelooft wat God zegt, — zwarigheden 
toch regtvaardigen het ongeloof niet, — maar om daardoor 
zelf vaster in het geloof te staan en anderen van dwaling 
te kunnen overtuigen. Wat nu de verwachting van Chris
tus toekomst betreft, zoo worden daartegen velerlei bezwa
ren ingebragt, die het hoogst noodzakelijk maken dat wij 
er eenigzins,, uitvoerig over spreken. Wij twijfelen niet 
of de aanwijzing van de onjuistheid dier bezwaren, zal 
vele zielen in hunne hoop versterken en tegenstanders 
van dwaling overtuigen en aldus dienen tot verheerlijking 
van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus. 

Er wordt dan tegen deze waarheid ingebragt, dat: 
«Wanneer eene geheele volgorde van gebeurtenissen de 
komst des Heeren moet voorafgaan — wanneer de Joden 
in hun land terugkeeren — de volken tegen hen vergaderd 
worden — een tijd van verdrukking zonder wedergade 
moet komen — de zegelen, bazuinen en fiolen der Open
baring den gang der oordeelen doorloopen — zoo kunnen 
wij ook de toekomst des Heeren niet dagelijks verwachten, 
aangezien wij niet eens den aanvang van één dezer gebeur
tenissen zien. Wij kunnen wel deze voorbereidende gebeur
tenissen verwachten; maar tot dat zij aanvangen, kunnen wij 
slechts van verre Hem aanschouwen, die ze allen over 
deze aarde besloten heeft. Hoe kunnen wij echter het 
standpunt van eene bestendige verwachting van Christus 

*) Het grootste gedeelte vau dit opstel is aan een fransch werkje ontleend 

5 
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innemen, indien zulk een aantal zaken, die nog niet vervuld 
zijn, Zijne komst moeten voorafgaan?" Ik geloof dat ik hier
mede de zwarigheid in hare gansche kracht heb voorgesteld 
en ik zal, met Gods hulp, beproeven haar geheel op te lossen. 

Ik moet nogmaals herinneren dat in ons vorig nommer 
voldoende bewezen is , dat de H. Geest wil, dat wij den 
Heer voortdurend van den Hemel verwachten, zoodat 
al konden wij deze zwarigheid niet oplossen, wij toch om 
die talrijke en verschillende getuigenissen zouden moeten 
volharden in de verwachting; wij zouden het dan aan 
onzen trouwen Heer moeten overlaten om de bezwaren 
uit den weg te ruimen, wann«er en hoe Hem welbehagelijk 
zou zijn. Doch de Heer heeft ons een middel aan de 
hand gegeven, om alles voldoende op te lossen. Ik her
haal, dat, had Hij dit niet gedaan, wij geenszins gereg-
tigd zouden zijn een ander standpunt te kiezen, dan het
geen Hij ons zoo duidelijk aanwijst, in hetwelk Hij Zijne 
liefde en goedheid openbaart, voornamelijk om onze zielen 
door het licht, dat Hij naar Zijn welbehagen in Zijn "Woord 
over deze heerlijke zaak heeft verspreid, te verheugen, — 
heerlijk voor het hart, hetwelk zijne vreugde vindt in de 
dagelijksche verwachting Zijner toekomst. 

Stelt u nu, broeders, eene tusschenperiode voor, tusschen 
de komst van Christus in de lucht, om Zijne heiligen tot 
zich te nemen, en Zijne komst op aarde, vergezeld door 
Zijne heiligen, om gerigt uit te oefenen; stelt u voor, dat 
deze tusschenperiode lang genoeg is, om alle voorzegde 
gebeurtenissen te doen plaats hebben, die Zijne verschijning 
ten gerigt moeten voorafgaan; stelt u voor, dat in deze 
periode de Joden naar hun land terug keeren, dat de 
volken zich tegen Jerusalem vergaderen, dat de Antichrist 
openbaar wordt, dat de groote verdrukking komt, dat 
de zegelen in de Openbaring geopend, de bazuinen gebla
zen en de fiolen uitgegoten worden; stelt u voor, dat al 
deze gebeurtenissen vervuld worden tusschen de opneming 
der gemeente en de komst van Christus ten gerigt; stelt 
u dit alles sroor en zegt ons dan of dit de opgenoemde 
zwarigheid niet zou oplossen. Zouden wij alsdan den Heer 
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niet dagelijks kunnen verwachten, zonder te denken, dat er 
vooraf nog iets moet gebeuren ? Onze barmhartige Heiland 
zou ieder oogenblik kunnen komen, om ons tot zich te nemen, 
en in die tusschenperiode zouden al die gebeurtenissen kun
nen geschieden, waarvan Gods Woord ons spreekt en welke 
zullen plaats vinden voor dat Christus terugkomt, om den 
ongeregtige door den geest Zijns monds te verdoen en door 
de verschijning Zijner komst te niet te maken. 

Men ziet dus, dat alleen de mogelijkheid van zulk 
eene tusschenperiode, de zwarigheid, die wij voorgesteld 
hebben, kan oplossen. Indien het mogelijk is, dat er 
zulk eene periode ligt tusschen de komst van Jezus in 
de lucht en Zijne komst op de aarde ten gerigt, wat 
zou ons dan nog kunnen verhinderen het standpunt 
van eene dagelijksche verwachting Zijner toekomst in ' te 
nemen. Waarin bestaat dan eigenlijk de zwarigheid, die 
wij onderzoeken? Daarin, dat de Joden nog niet in hun 
land zijn teruggekeerd, en dat vele andere voorvallen, 
welke de komst van Christus moeten voorafgaan, nog niet 
zijn geschied. Indien het echter mogelijk is, dat er , nadat 
Jezus van den hemel is nedergedaald en wij Hem te gemoet 
zullen gegaan zijn, een tijd komt, waarin de Joden naar 
Kanaan terugkeeren en al het andere vervuld wordt, een 
tijd, aan welks einde Christus, gevolgd door Zijne verheer
lijkte heiligen van den Hemel komt, zou dat niet bewijzen, 
dat wij grond genoeg hebben, om ons vast te houden aan 
de stellige uitspraken, die wij vroeger onderzochten en die 
ons tot eene voortdurende verwachting vermanen? En wie 
zal durven beweren, dat er zulk eene tusschenperiode n ie t 
zal zijn? Wie had kunnen denken, dat er tusschen twee zin
nen in een en hetzelfde vers, in Jes. 61,2, slechts gescheiden 
door eene komma, een tijdperk van meer dan 1800 jaren 
zou liggen? Zonder twijfel zullen allen, die deze profetie 
in de dagen van Jesaja lazen of hoorden, gedacht hebben, 
dat i) het jaar van het welbehagen des Heeren" en de » dag 
der wraak onzes Gods" slechts een en dezelfde tijdruimte 
Voorstelde. Onze Heiland echter wist, toen Hij deze woor
den in de synagoge te Nazareth aanhaalde, dat zulk eene 

5* 
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tusschenperiode beide voorzeggingen zou scheiden, en dat 
Hij niet gekomen was om «den dag der wraak onzes 
Gods" te brengen, maar om »liet jaar van het welbehagen 
des Heeren" te prediken. Daarom hield Hij bij de komma 
op; want «toen hij het boek toegedaan en den dienaar 
wedergegeven had, zat Hij neder." (Luk. 4 , 20). Als het 
Woord Gods ons in dit voorbeeld toont, hoe de Heer tusschen 
twee korte zinnen de noodige ruimte voor den werkelijk 
volkomenen genadetijd kan laten, wie zal dan durven bewe
ren , dat er , met betrekking tot de tweede komst des 
Heeren, geene periode van eenige jaren kan zijn tusschen 
het eerste en tweede tijdstip dezer toekomst, d. i. tusschen 
Zijne komst in de lucht, om Zijne heiligen te ontvangen, 
en Zijne verschijning met al zijne heiligen, om gerigt te 
oefenen en de wereld te regeren? Ik herhaal het, mijne 
broeders, in de hoop van deze gedachte in uwe harten 
achter te laten, namelijk: W a n n e e r e e n e s o o r t g e l i j k e 
t u s s c h e n p e r i o d e k a n p l a a t s v i n d e n , w a n n e e r 
h e t o n m o g e l i j k is d o o r de S c h r i f t te b e w i j z e n , 
J a t zij n i e t z a l p l a a t s g r i j p e n , — dan is het ons voor-
regt de toekomst des Heeren voortdurend, zonder eenige 
schaduw van zwarigheid, te verwachten, gesteund dooreene 
menigte uitspraken des nieuwen Testaments. 

Het schijnt mij echter toe, dat wij verder kunnen gaan, 
dan hetgeen gebeuren k a n . Verschillende overdenkingen 
hebben mij de overtuiging gegeven, dat zulk eene tusschen
periode niet alleen plaats vinden kan , maar ook werkelijk 
p l a a t s v i n d t . Het is mijn wensch u deze overdenkin
gen in eenvoudigheid mede te deelen en aan u de zorg 
over te laten ze aan Gods woord te toetsen. 

De eerste overdenking, welke ik als grond mijner over
tuiging, da t zu lk eene tu s schenpe r iode p l a a t s v in
den za l , u ga mededeelen, is niet zoo zeer gelegen in 
eene uitdrukkelijke uitspraak der Schrift, dan wel in eene 
vergelijking van twee karakters der H. Schrift. 

Wij kennen allen de talrijke vermaningen des nieuwen 
Testaments, die ons toeroepen, steeds in eenen geest van 
verzoening te wandelen, — aan anderen de genade te open-
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baren, die onze hemelsche Vader voor en over ons liceft 
uitgestort. Aan den anderen kant is» er misschien geen 
Christen, die niet meer of minder in verlegenheid is gebragt 
door sommige plaatsen in de psalmen of in andere boeken 
des O. T. in welke door de aanbidders verschrikkelijke 
vloeken en oordeelen over het hoofd hunner vijanden wor
den afgesmeekt. Het is duidelijk, dat vele dier psalmen 
voorzeggingen zijn, die op den tijd, welke de komst des 
Heeren ten gerigt onmiddelijk voorafgaat, betrekking heb
ben. Zouden deze profetische woorden, vol vervloekingen 
ons kunnen aangaan? Zouden zij de gemeente in den mond 
zijn gelegd? Even zoo is het duidelijk, dat zij niet gebruikt 
kunnen worden, nadat de Heer ten gerigt is gekomen, nadat 
Hij zijne wederpartij verstoord en het overblijfsel der Joden 
verlost zal hebben. Aan wien behoort dan de taal dezer 
psalmen? en wanneer kan zij uitgesproken worden? Ik 
geloof, dat het de taal van het overblijfsel der Joden is, 
te midden der diepe duisternis hunner laatste beproeving, 
nadat de gemeente opgenomen zal zijn. De gemeente 
kunt gij zulk eene taal niet in den mond leggen, evenmin 
kunt gij meenen, dat zij alsdan nog op de aarde zal zijn, 
als de Geest Gods zulke woorden op de lippen van het 
overblijfsel der Joden legt, of gij moet zaken verwarren, 
die de H. Geest zorgvuldig onderscheiden heeft. 

Wij leven thans in eenen tijd, dat God naar eene vrije 
en onbeperkte genade met den mensch handelt; Hij rekent 
hun hunne zonden niet toe, maar vergeeft genadiglijk 
allen, die in Jezus Christus gelooven, al waren zij de 
grootste en goddeloosste zondaars. Tot ons nu zijn de vol
gende vermaningen gerigt: »Zegent hen, die u vervolgen; 
zegent en vervloekt niet. Indien uwen vijand hongert, 
zoo spijzigt hem; indien hem dorst, zoo geeft hem te 
drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn 
hoofd hoopen." (Rom. 12, 14, 20). «Vergeldt niet kwaad 
voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daaren
tegen ; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zege
ning zoudt beërven." (1 Petr. 3 , 9). Onze Heer zelf zeide, 
tóen zijne vijanden Hem aan het kruis nagelden «Vader, 
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vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" De 
eerste martelaar voor den naam des Heeren bad, toen 
men hem steenigde: »Heer reken hun deze zonde niet 
toe!" Doch er zal een tijd komen, waarin gebeden (inge-
gevene gebeden, dat moet men niet vergeten) als de vol
gende van de aarde ten hemel zullen stijgen: »O God! 
waarom verstoot Gij in eeuwigheid? waarom zou uw toorn 
rooken tegen de schapen uwer weide? Gedenk aan uwe 
vergadering 5 die Gij van ouds verworven hebt; de roede 
uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Zion waarop 
gij gewoond hebt! (Ps. 74 , 1 , 2). Staan wij hier 
een oogenblik stil om op te merken, dat dit op den toe
stand der kinderen Israëls ziet in eenen lateren en wel in 
eenen veel lateren tijd, dan die van den aanvang hunner 
gevangenschap. »Heft uwe voeten op tot de eeuwige ver
woestingen! De vijand heeft alles in het heiligdom verdor
ven (vs. 3) Wij zien onze teekenen niet, er is geen 
profeet meer, noch niemand bij ons, die weet, hoelang. 
Hoelang, o God! zal de wederpartij der smaden, zal de 
vijand uwen naam in eeuwigheid lasteren? "Waarom trekt 
Gij uwe hand, ja uwe regterhand, af? trek haar uit het 
midden van uwen boezem, maak een einde! a ) (vs. 9-11) 
Gedenk hieraan, de vijand heeft den Heer gesmaad, en 
een dwaas volk heeft uwen naam gelasterd! (vs. 18). . .» 
Sta op, o God! twist uwe twistzaak; gedenk der smaad-
heid, die U van den dwazen wedervaart den gansenen 
dag. Vergeet niet het geroep uwer wederpartijders, het 
getier dergenen, di& tegen U opstaan, dat geduriglijk 
opklimt!" (vs. 22 , 23). Het is duidelijk, dat deze soort 
van psalmen betrekking hebben op den tijd van de laatste 
verdrukking der Joden. 

Onderzoeken wij eenen anderen psalm (Ps. 79). » 0 
God! de heidenen zijn gekomen in uwe erfenis; zij heb
ben den tempel uwer heiligheid verontreinigd, zij hebben 
Jeruzalem tot steenhoopen gesteld. Zij hebben de doode 
ligchamen uwer knechten aan het gevogelte des hemels 
tot spijs gegeven; het vleesch uwer gunstgenooten aan 

*) Moet vertaald worden: verdelg. 
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het gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom 
Jeruzalem als water vergoten, en er, was niemand, die 
hen begroef, (vs. 1 tot 3) . . . . Hoelang, Heere! zult Gij 
eeuwiglijk toornen ? zal uw ijver als vuur branden ? Stort 
uwe grimmigheid uit over de heidenen, die U niet ken
nen, en over de koningrijken, die uwen naam niet aan
roepen ! (vs. 5, 6) "Waarom zouden de heidenen zeggen: 
waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds 
uwer knechten onder de heidenen voor onze oogen bekend 
worden! vs. 10 . . . . En geef onzen naburen zevenvoudig 
weder in hunnen schoot hunnen smaad, waarmede zij U , 
o Heere! gesmaad hebben!" (vs. 1 2 ) . . . . En nu, Ps. 8 3 : »O 
God! zwijg niet, houd U niet als doof, en wees niet stil, 
o God! Want zie, uwe vijanden maken getier, en uwe 
haters steken het hoofd op; zij maken listiglijk eenen 
heimelijken aanslag tegen uw volk, en beraadslagen zich 
tegen uwe verborgenen. Zij zeggen: komt, en laat ons 
hen uitroeijen, dat zij geen volk meer zijn, dat aan den 

naam Israëls niet meer gedacht worde!" (vs. 2 tot 5) 
«Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor 
den wind, gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk 
de vlam de bergen aansteekt; vervolg hen alzoo met uw 
onweder, en verschrik hen met uwen draaiwind! (vs. 14 
tot 17) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot 
in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omko-

"men, opdat zij weten, dat Gij alleen met uwen naam zijt 
de Heer, de Allerhoogste over de gansche aarde." (vs 18,19). 

Het is onnoodig nog meer aan te voeren. Men vindt 
in de psalmen gebeden, die op latere tijden betrekking 
hebben, als b. v. deze: »Verteer hen in grimmigheid, ver
teer hen, dat zij er niet zijn, en laat hen weten, dat God 
heerscher is in Jakob, tot aan de einden der aarde." (Ps. 
59 , 14). «Dan zal de regtvaardige zich verblijden, als 
hij de wraak aanschouwt; hij zal zijne voeten wasschen 
in het bloed des goddeloozen." (ps. 58 , 11). Zou het 
nog noodig zijn te vragen of het de gemeente is, die zoo 
jfcan spreken, die zulke gebeden opzendt, die zich in 
!®ilke voorzeggingen verheugt ? Onmogelijk! — Maar mis-
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schien zal men vragen, kan de gemeente dan niet op 
aarde zijn, gedurende den tijd, dat het overblijfsel der 
Joden aldus tot God bidt? Hoe! De Geest Gods vol
komen één , zou te gelijker tijd in het hart van eenigen 
een gebed tot vergeving der vijanden en in dat van ande
ren tot hun verderf kunnen werken. In de gemeente is 
Jood noch Griek en de tegenwoordige genadetijd moet 
geheel en al veranderen, voor dat er een volk kan bestaan, 
hetwelk de H. Geest de taal der aangevoerde psalmen in 
den mond legt. Dit alles nu is zeer goed te begrijpen, 
zoo men na de opneming der gemeente eene tusschen-
periode stelt, gedurende welke het overblijfsel der Joden 
wordt gevormd. Dit overblijfsel gaat door de verschrik
kelijke verdrukking, terwijl het de komst van den Mes
sias verwacht, die het door den ondergang hunner ver
drukkers zal bevrijden. Indien men dit niet aanneemt dan 
blijft alles in eene groote verwarring. 

Men zal ons misschien tegenwerpen: »Maar deze plaat
sen zijn allen uit het O. T. ; zijn er dergelijke ook in het 
N. T . ? " Zonder twijfel. Lees Openb. 11 vs. 3 tot 6, 
waar van de twee getuigen Gods gesproken wordt, die, 
met zakken bekleed, duizend twee honderd zestig dagen 
moeten profeteren, en waarvan gezegd wordt: »Zoo iemand 
die wi] beschadigen, een vuur zal uit hunnen mond uit
gaan, en zal hunne vijanden verslinden, en zoo iemand 
hen wil beschadigen, die moet alzoo gedood worden. 
Deze hebben magt den hemel te sluiten, opdat geen regen 
regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben 
magt over de wateren, om die in bloed te verkeeren, en 
de aarde te slaan met allerlei plage, zoo menigmaal als zij 
zullen willen." (vs. 5 , 6). Is dat de dienst van het 
evangelie der genade Gods, die aan de gemeente is toe
vertrouwd? Is er eene betrekking, eene gelijkheid tus-
schen deze beide diensten of ambten? Toen de Heer 
hier op aarde was, gebeurde het eens, dat een Samaritaansch 
vlek Hem weigerde op te nemen. Als nu Zijne discipe
len Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere! 
wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel valle 
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en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft?" — Wat 
antwoordde Jezus hierop ? Stond Hij hunne bede toe ? »Hij 
zich omkeerende bestrafte hen, en zeide: Gij weet niet 
van hoedanigen geest gij zijt." (Luk. 9, 54,55). Hoe dui
delijk is het, dat de genadetijd moet veranderd en de' 
gemeente van de aarde moet heengegaan zijn voordat een 
getuigenis als in Openb. 11 plaats kan vinden. Doch laat 
ons het gansche plan des boeks een weinig naauwkeuri-
ger onderzoeken en wij zullen het bepaalde bewijs kunnen 
leveren, dat de gemeente vóór de oordeelen der zegelen, 
bazuinen en fiolen zal opgenomen zijn. In het voorgaande 
hebben wij reeds een sterk vermoeden ten gunste onzer 
stelling gevonden; hier ontvangen wij nu een direct en 
onwederlegbaar bewijs. 

In Openb. 1: 19 ontvangt Johannes den volgenden last: 
«Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen 
geschieden zal na dezen." Zie hier dus het plan van dit boek 
door * den Heer zelf opgegeven. »Schrijf, h e t g e e n gij 
g e z i e n h e b t , " — dit vinden wij in het ls te hoofdstuk, 
het is het gezigt van Johannes op Patmos, —•»en h e t g e e n 
i s , " — dit is het tweede en derde hoofdstuk; het zijn de 
zeven gemeenten en het oordeel door den Zoon des menschen 
over hunnen toestand uitgesproken, —»en h e t g e e n na 
d e z e n g e s c h i e d e n z a l , " — i s de geschiedenis, welke 
in het 4de hoofdstuk aanvangt, en tot het einde des boeks 
loopt. Wij zullen dit eenigzins nader onderzoeken. 

Over het eerste deel behoeven wij niets te zeggen, daar 
dit duidelijk in hoofdst. 1 verhaald is. Hel tweede deel des 
boeks: »hetgeen is," vordert meerdere opmerkzaamheid. 
Zonder twijfel zijn deze zeven zendbrieven in hoofdst. 2 en 
3 aan de gemeenten gerigt, wier namen zij dragen. Maar 
waarom zouden deze zeven uitgekozen zijn, om die brieven 
te ontvangen? Zou de reden niet zijn gelijk reeds velen, die 
de profetiën onderzochten, vermoed hebben, dat zij door hunne 
geestelijke toepassing, door de bedreigingen, vermaningen 
en beloften, welke hun noodig waren, de eenheid en den 
duur der gemeente voorstellen? d. i. dat deze zendbrieven 
&&n de gemeenten voorzeggingen zijn van verschillende 
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schien zal men vragen, kan de gemeente dan niet op 
aarde zijn, gedurende den tijd, dat het overblijfsel der 
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ren tot hun verderf kunnen, werken. In de gemeente is 
Jood noch Griek en de tegenwoordige genadetijd moet 
geheel en al veranderen, voor dat er een volk kan bestaan, 
hetwelk de H. Geest de taal der aangevoerde psalmen in 
den mond legt. Dit alles nu is zeer goed te begrijpen, 
zoo men na de opneming der gemeente eene tusschen-
periode stelt, gedurende welke het overblijfsel der Joden 
wordt gevormd. Dit overblijfsel gaat door de verschrik
kelijke verdrukking, terwijl het de komst van den Mes
sias verwacht, die het door den ondergang hunner ver
drukkers zal bevrijden. Indien men dit niet aanneemt dan 
blijft alles in eene groote verwarring. 

Men zal ons misschien tegenwerpen: «Maar deze plaat
sen zijn allen uit het O. T.; zijn er dergelijke ook in het 
N. T . ? " Zonder twijfel. Lees Openb. 11 vs. 3 tot 6, 
waar van de twee getuigen Gods gesproken wordt, die, 
met zakken bekleed, duizend twee honderd zestig dagen 
moeten profeteren, en waarvan gezegd wordt: »Zoo iemand 
die wil beschadigen, een vuur zal uit hunnen mond uit
gaan, en zal hunne vijanden verslinden, en zoo iemand 
hen wil beschadigen, die moet alzoo gedood worden. 
Deze hebben magt den hemel te sluiten, opdat geen regen 
regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben 
magt over de wateren, om die in bloed te verkeeren, en 
de aarde te slaan met allerlei plage, zoo menigmaal als zij 
zullen willen." (vs. 5 , 6). Is dat de dienst van het 
evangelie der genade Gods, die aan de gemeente is toe
vertrouwd? Is er eene betrekking, eene gelijkheid tus-
schen deze beide diensten of ambten? Toen de Heer 
hier op aarde was, gebeurde het eens, dat een Samaritaansch 
vlek Hem weigerde op te nemen. Als nu Zijne discipe
len Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere! 
wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel valle 
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en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft ?" — Wat 
antwoordde Jezus hierop? Stond Hij hunne bede toe? «Hij 
zich omkeerende bestrafte hen, en zeide: Gij weet niet 
van hoedanigen geest gij zijt." (Luk. 9, 54,55). Hoe dui
delijk is het, dat de genadetijd moet veranderd en de 
gemeente van de aarde moet heengegaan zijn voordat een 
getuigenis als in Openb. 11 plaats kan vinden. Doch laat 
ons het gansche plan des boeks een weinig naauwkeuri-
ger onderzoeken en wij zullen het bepaalde bewijs kunnen 
leveren, dat de gemeente vóór de oordeelen der zegelen, 
bazuinen en fiolen zal opgenomen zijn. In het voorgaande 
hebben wij reeds een sterk vermoeden ten gunste onzer 
stelling gevonden; hier ontvangen wij nu een direct en 
onwederlegbaar bewijs. 

In Openb. 1: 19 ontvangt Johannes den volgenden last: 
» Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen 
geschieden zal na dezen.'' Zie hier dus het plan van dit boek 
door 'den Heer zelf opgegeven. »Schrijf, h e t g e e n gij 
g e z i e n h e b t , " — dit vinden wij in het ls te hoofdstuk, 
het is het gezigt van Johannes op Patmos, — »en h e t g e e n 
i s , " — dit is het tweede en derde hoofdstuk; het zijn de 
zeven gemeenten en het oordeel door den Zoon des menschen 
over hunnen toestand uitgesproken, —»en h e t g e e n na 
d e z e n g e s c h i e d e n z a l , " — i s de geschiedenis, welke 
in het 4de hoofdstuk aanvangt, en tot het einde des boeks 
loopt. Wij zullen dit eenigzins nader onderzoeken. 

Over het eerste deel behoeven wij niets te zeggen, daar 
dit duidelijk in hoofdst. 1 verhaald is. Het tweede deel des 
boeks: «hetgeen is," vordert meerdere opmerkzaamheid. 
Zonder twijfel zijn deze zeven zendbrieven in hoofdst. 2 en 
3 aan de gemeenten gerigt, wier namen zij dragen. Maar 
waarom zouden deze zeven uitgekozen zijn, om die brieven 
te ontvangen? Zou de reden niet zijn gelijk reeds velen, die 
de profetiën onderzochten, vermoed hebben, dat zij door hunne 
geestelijke toepassing, door de bedreigingen, vermaningen 
en beloften, welke hun noodig waren, de eenheid en den 
ftüur der gemeente voorstellen? d. i. dat deze zendbrieven 
Sten de gemeenten voorzeggingen zijn van verschillende 
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toestanden (en dat wel van op elkander volgende toestan
den) en dat van den tijd af, waarin zij geschreven werden 
tot op de opname der gemeente bij de wederkomst des 
Heeren, en de verwerping der valsche belijders als ligchaam, 
dat eene verdorvene massa is geworden, alleen geschikt 
om uit den mond des Heeren uitgespuwd te worden. Het
geen is wordt ons alzoo in hoofd. 2 en 3 medegedeeld. 
Het 4de hoofdstuk vangt aan met de woorden: »Na deze 
(dingen) zag ik; en ziet! eene deur was geopend in den 
Hemel, en de eerste stem, die ik gehoord had, als van eene 
bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hierop, en ik zal 
u toonen, hetgeen n a d e z e d i n g e n geschieden moet." 
Van het 4de hoofdstuk af wordt aan Johannes geopenbaard 
wat na deze dingen zou geschieden. Welke zijn deze din
gen? Hoofd. 4 en 5 vertoonen ons een tooneel in den Hemel, 
dat noch aan den tegenwoordigen toestand der zaken, noch 
aan dien, welke het duizendjarige rijk kenmerkt, beantwoordt. 
De Apostel ziet den troon van Hem, die aangebeden wordt 
als: »de Heere God, de Almagtige, Die was, en Die is en 
Die komen zal!" »En van den troon gingen uit bliksemen, 
en donderslagen en stemmen." Voorzeker dit is geheel 
verschillend van den troon der genade, tot welken wij 
geroepen zijn met vertrouwen te naderen, «opdat wij barm
hartigheid verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te 
worden ter bekwamer tijd." Bliksemen, stemmen en don
derslagen spreken van oordeel en niet van genade*. Tevens 
is het duidelijk, dat hier niet van den tijd des duizendja
rigen rijks gesproken wordt; want het met zeven zegelen 
verzegeld boek, hetwelk in hoofdst. 5 nog niet geopend is, 
openbaart de oordeelen, die het duizendjarige rijk moeten 
voorafgaan. Het Lam, staande in het midden des troons, 
ontvangt dit boek van Hem, die op den troon zit; Hij 
ontvangt het, als degene, die alléén waardig was hetzelve 
te openen. 

Deze twee hoofdstukken stellen ons dus duidelijk eenen 
tusschentoestand, eene periode voor tusschen den tegen
woordigen genadetijd en het duizendjarige rijk. En waar 
is nu de gemeente gedurende deze periode? Het eenige 
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antwoord, dat door het boek der openbaring gegeven wordt, 
is dit: »de Gemeente is IN DEN HEMEL." Wat stellen 
de vier en twintig ouderlingen bekleed met witte kleede-
ren en versierd met gouden kroonen voor? Wat is de betee-
kenis van de vier dieren, die in deze beide hoofdstukken 
beschreven zijn? Hun gezang is het antwoord op deze 
vragen: »En zij zongen een nieuw lied, zeggende: 
Gij zijt waardig het boek te nemen, en zijne zegelen te 
openen; want Gij zijt geslagt, en hebt ons Gode gekocht 
met uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 
en Gij hebt ons onzen God gemaakt tot honingen en pries-
teren, en wij zullen als koningen heerschen op de aarde!" 
(Openb. 5, 9, 10). Men kan hier natuurlijk niet in letter
lijken zin aan 24 personen denken. Hoe zouden zij dan 
uit alle geslacht en taal en natie kunnen gekocht zijn? 
Zij stellen de gansche menigte dergenen voor, die gekocht 
zijn en die op aarde zullen regeren. Hieruit zien wij dus 
dat zij, die bestemd zijn de koninklijke eer van Christus in 
het duizendjarige rijk te deelen, zich gedurende deze tus-
schenperiode in den Hemel bevinden, vergaderd, om Hem, 
dien zij alléén waardig achten het boek te openen. Tel
kens zien wij ze dan ook, bij hunne verschijning in hoofd
stuk 4 , 5 , 7, 11 , 14, 19, dezelfde plaats innemen, gelijk 
door iemand zoo schoon is gezegd: »Wij zien in het 4d? 
hoofdstuk de dieren en de gekroonde ouderlingen den troon 
des almagtigen Gods in den Hemel omgeven. Het tooneel 
verandert in den loop des boeks, maar niet de plaats dier 
geheimzinnige personen. Zij nemen deel aan hetgeen 
geschiedt; zij zingen en verheugen zich over zekere voor
vallen, maar zij zijn daarbij nimmer bepaald werkzaam en 
verlaten hunne verhevene woonplaats niet." 

In hoofdstuk 19 vs. 4 wordt voor de laatste maal gewag 
gemaakt van de vier en twintig ouderlingen en de vier 
dieren; daarna wordt er van het bruiloftsmaal des Lams 
gesproken, welks vrouw zich bereid had. Het is klaar, 
•dat de gemeente voltallig en in heerlijkheid moet zijn, 
wil zij als bruid des Lams ter bruiloft bereid zijn. Dit 
bruiloftsmaal heeft in den hemel plaats. Na hetzelve wordt 
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de Hemel geopend en Hij, die op het witte paard zat, 
gaat uit tot den laatsten krijg. Let wel op vs. 14: »En 
de heirlegers in den Hemel volgden Hem op witte paarden, 
gekleed met wit en rein fijn lijnwaad." Het 8ste vers ver
klaart ons, dat dit fijn lijnwaad de regtvaardigmakingen 
der heiligen zijn. H e t h e i r l e g e r is in d e n H e m e l . 
Van hoofdst. 4 tot 19, 4 zien wij de gemeente dus in 
den Hemel onder het beeld van de ouderlingen en de vier 
dieren. De zegelen zijn geopend, de bazuinen geblazen 
en de fiolen uitgegoten, — dit alles brengt verschrikkelijke 
plagen over de aarde en hare bewoners. De gemeente 
echter ziet al deze dingen uit den Hemel, terwijl zij tot lof 
van God en van het Lam zingt. 

Terwijl zij aldus in den Hemel den tijd verwacht, dat 
zij met het Lam op de aarde zal regeren, worden de 
heiligen zinnebeeldig door de gekroonde ouderlingen en 
de vier dieren voorgesteld. In hoofdst. 19 echter heeft, 
nadat Babyion, de onregtmatige bezitster, is geoor
deeld, het bruiloftsmaal des Lams plaats, en van nu af 
hooren wij niets meer van de ouderlingen en de dieren. 
De gemeente is de vrouw des Lams geworden, is in Zijn 
gevolg, als Hij uittrekt als overwinnaar, en om te over
winnen. In hoofdst. 20 wordt de regering beschreven; 
van hoofdst. 2 1 , 9 tot 22, 5 zien wij de heerlijkheid der 
gemeente als vrouw des Lams, het nieuwe Jerusalem van 
God uit den Hemel nederdalende. Van het einde des 3de 

tot aan het 19de hoofdstuk, waar Christus van den Hemel 
nederkomt, gevolgd door het heirleger, hetwelk in den 
Hemel is, wordt de gemeente nimmer op de aarde gezien. 

Ten slotte moet ik nog opmerken, dat de Heer aan 
degenen, die Zijn woord bewaren, en Zijnen naam niet 
verloochend hebben, de belofte geeft: »Omdat gij het 
woord mijner lijdzame volharding bewaard hebt, zoo zal 
ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de 
geheele wereld zal komen, om te verzoeken, die op de 
aarde wonen." 
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Jezus en Petrus. 

Het is zeer dierbaar voor ons, waarde vrienden, dat 
wij op den Heer kunnen zien, want indien onze oogen 
steeds op ons zelven moesten gerigt zijn, dan zouden wij 
niet alleen geene vorderingen maken, maar wij zouden 
geheel ontmoedigd worden door het kwaad dat in ons is. 

Door te veel aan de zonden te denken ontneemt men 
zich de kracht hen te overwinnen. 

Het is treffend te zien wat de natuur des vleesches en 
de blindheid van het hart des menschen is; tot hoe ver 
de gedachten van het natuurlijke hart hunnen gang gaan, 
zelfs als de Heer nabij ons is en ons de treffendste dingen 
openbaart. Dit zien wij zeer duidelijk in de plaats die 
wij overdenken. (Luc. 22, 14—34). 

De Heer Jezus ging het werk vervullen dat met geen 
ander kan vergeleken worden; Hij zou voor ons arme 
zondaars den smadelijken dood des kruises ondergaan; Hij 
was in omstandigheden die het hart der discipelen moesten 
treffen. — Hij had hun gezegd, dat een uit hen Hem zou 
verraden; Hij had hun in de roerendste bewoordingen 
gesproken van het Pascha, dat Hij met hen wilde eten 
voordat Hij stierf. Dit alles moest hen levendig voor 
oogen staan en had hunne harten moeten vervullen; maar 
helaas! zij begrepen er niets van en twistten onder elkan
der wie van hen de meeste zou zijn. 

Voor ons, die dit lezeij, is het gordijn weggeschoven; 
wij kunnen naauwelijks begrijpen, dat zij zich met zulke 
zaken hebben kunnen bezig houden. —• En toch, hoe vele 
zaken kunnen ook ons afhouden van hetgeen toen het hart 
van Jezus vervulde, hoewel wij meerder licht hebben 
ontvangen! Zoodanig is het hart des menschen in tegen
woordigheid zelfs van de ernstigste en plegtigste zaken. — 
De dood van Jezus moest op onze harten dezelfde uit
werking hebben, als op die der discipelen; hij moest ons 
dierbaar zijn. 

Hij is met ons, wanneer wij met twee of drie in Zijnen 
Baam zijn vergaderd, en hoe menigmaal zijn onze gedachten 
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niet afgetrokken. Bij de discipelen zien wij het in om
standigheden die het meest geschikt waren hun hart 
te treffen. Jezus zegt tot hen dat Zijn bloed voor hen 
wordt vergoten; dat, de hand desgenen die Hem verraden 
zou, met Hem aan de tafel was; en waarover zouden de 
discipelen nu anders spreken dan over den dood van hun
nen goeden Meester? Men zou zulks verwachten: maar 
neen, zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen 
de meeste zou zijn. Welk een verschil! Helaas! waarde 
vrienden, ook wij zullen, indien wij onze harten onder
zoeken, deze twee zaken vinden die dikwijls naauw met 
elkander vereenigd zijn: gevoelens, die getuigen van onze 
vurige liefde voor Jezus; en op hetzelfde oogenblik zaken 
die niets meer waard zijn dan waarmede de discipelen 
zich bezig hielden. Ja wel mogen wij met droefheid ver
vuld zijn over zoo veel ijdelheid en dwaasheid in ons hart! 

En wat doet nu de Heer? Hij, altijd vol liefde en 
zachtmoedigheid vergeet zichzelven om zich met Zijne dis
cipelen bezig te houden en zegt tot hen: de meeste onder 

"u~die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die 
dient. Hij neemt hier de gelegenheid waar om hen door 
Zijn voorbeeld te doen begrijpen, wat de liefde Gods is, 
en tevens de genade die steeds in Hem te vinden is. Het 
is als of Hij hun zeggen wil: Het is niet noodig, dat gij 
uzelven verheft, mijn Vader zal u verheffen. Gij zijt 
steeds met mij gebleven in mijne verzoekingen; en ik 
verordineer u het koningrijk, •,. gelijk mijn Vader dat mij 
verordineerd heeft; opdat gij eet en drinkt aan mijne tafel 
in mijn koningrijk en zit op troonen, oordeelende de twaalf 
geslachten Israêls. 

Welk eene liefde en genade! De discipelen houden 
zich alleen met zichzelven bezig — en Jezus vergeet niet 
alleen Zijne smart, maar ook hunne dwaasheid; Hij toont 
hun, dat zoo er bij de menschen geen genade i s , Hij de 
God is van alle genade. 

Dit is Hij ook voor ons, broeders; wij zijn onder dezelfde 
genade geplaatst; wij zijn in Hem geplant. Zie hier wat 
zij voor ons is, zij geeft ons de zekerheid, dat wij, ondanks 
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onze zwakheid, met Jezus hebben volhard en dat Hij 
ons de eeuwige heerlijkheid heeft bereid. Het is echter 
noodig dat wij beproefd worden, opdat wij meer en meer 
leeren zien, wat het vleesch eigenlijk is, en opdat wij mogen 
leeren steeds op Jezus te zien, die ons altijd nabij zal 
blijven, dewijl wij Hem toebehooren. In Petrus hebben 
wij een voorbeeld dier beproeving. De Heer zegt tot 
hem: »Simon, Simon! zie, de satan heeft u zeer begeerd, 
om te ziften als de tarwe; maar ik heb voor u gebeden, 
dat uw geloof niet ophoude." Hij zegt niet: Gij zult 
niet beproefd worden, ik zal den satan verhinderen u te 
ziften; neen, men ziet hier juist, dat God Zijne kinderen 
dikwijls in de tegenwoordigheid van hunnen vijand laat, 
maar Hij waakt over de Zijnen, gelijk er geschreven staat 
in Openb. 2 , 10. »De duivel zal eenigen van u in dé 
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; wees getrouw 
tot den dood en ik zal u geven de kroon des levens." 

Even als Martha en Maria dachten, dat de Heer den 
dood van Lazarus wel had kunnen verhinderen, zoo had 
ook Petrus tot Jezus kunnen zeggen: Gij kunt wel maken, 
dat dit niet gebeurt. Hij , die de kroon des levens kan 
geven, kan ons ook bewaren; maar Hij doet het niet, -
opdat wij zouden beproefd worden. De satan had begeerd 
Job te ziften, en God had het hem veroorloofd; ziedaar 
wat ons zelven somtijds overkomt. Men vraagt dikwijls 
bij zich zelven: Waarom heeft God mij hier geplaatst? 
Waarom brengt Hij mij inrfdeze of gene beproeving? O! 
het is omdat de duivel het begeerd heeft, en God het 
hem heeft toegestaan. Somtijds overkomen ons dingen, 
waarvan wij ons geen rekenschap kunnen geven; maar 
die bestemd zijn om ons te laten ondervinden wat het 
vleesch is. 

Indien God zich van een christen wil bedienen om in 
Zijn werk te arbeiden, dan neemt Hij dengene die het 
meest in de beproeving is geweest. Dit is hetgeen hier 
geleerd wordt. De satan heeft begeerd ulieden te ziften; 
hij stelt het gevaar aan allen voor; maar tot Petrus zegt 
Hij : ik heb voor u gebeden, voor u in het bijzonder-; want 
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Jezus onderscheidt hem van al de anderen, daar hij zich 
meer op den voorgrond geplaatst had dan zij en dewijl 
hij daardoor meer was blootgesteld, hoewel allen gezift 
zouden worden. 

De Heer zegt tot Petrus: Wanneer gij bekeerd zult zijn, 
zoo versterk uwe broeders. Petrus zou het meeste beproefd 
worden, daar hij zulk een groot vertrouwen op zichzelven 
had, dat hij zelfs tot Jezus zegt: «Heere! ik ben bereid 
met U in de gevangenis en in den dood te gaan;" maar 
daarna zou hij ook het geschikste zijn in de dienst des 
Heeren en zelfs zijne broeders versterken. — Nog eenmaal 
waarschuwt Jezus Zijnen discipel voor dit groote zelfver
trouwen en zegt tot hem : »de haan zal heden niet kraaijen, 
eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent." 
Men zou nu verwachten dat Petrus geheel ternedergeslagen 
was door deze voorspelling van Jezus; doch neen, hij gaat 
vol vertrouwen op eigen kracht naar de zaal des hooge-
priesters te midden van al die vijanden van Jezus en het 
eerst wat hij doet is zijn Meester te verloochenen met een: 
i) ik ken Hem niet.1" Arme Petrus! En hoe dikwijls doen 
wij niet hetzelfde! Hoe dikwijls willen wij iets verrigten 
in eigen kracht, denkende dat wij sterk genoeg zijn om 
de verzoeking te wederstaan, zonder acht te geven op de 
waarschuwingen des Heeren! Zoo Petrus nederig in eigen 
oogen was geweest, hij had zich niet onder die vijanden 
des Heeren begeven na zulk eene strenge waarschuwing. 

Laat ons nu zien wat de Heeïcdoet. Eerst had Hij gezegd 
ik heb voor u gebeden, en nu: Jezus zag Petrus aan. O, 
de Heer vergeet ons niet, al wijken wij ook van Hem af, 
Hij bidt steeds voor ons en Zijn Geest doet ons telkens 
onze afdwalingen inzien, betreuren en belijden. Jezus zag 
Petrus aan. Welk eene liefde in dat ééne woord! Wat 
moet die blik voor Petrus niet geweest zijn, een blik die 
doordrong tot in de diepste schuilhoeken zijns harten! — 
En Petrus weende bitterlijk. Ziedaar de uitwerking van 
Jezus liefde. De discipel was zelfvertrouwend; de discipel 
viel; — Jezus ziet hem aan en het hart is getroffen, de 
schuld is gevoeld, het zelfvertrouwen is vernietigd; Petrus 
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weende. — Is dit ook bij ons alzoo ? Is ons hart ook dadelijk 
gebroken, wanneer wij aan ons vleesch hebben gehoor gege
ven? Jezus bidt ook voor ons; dat denkbeeld zal ons ster
ken in den strijd tegen het vleesch, den duivel en de wereld. 
Onze erfenis is in den hemel; daar moeten dus onze gedach
ten zijn. 

Zien wij nu verder de uitwerking van dit alles op Petrus 
volgend leven. Hij heeft nooit zijne zonde kunnen vergeten, 
hoewel zij volkomen vergeven was en niet alléén dat, maar 
zijn geweten was in de handen van Jezus, toen de H. Geest 
hem de volheid van het hart des Heeren openbaarde. 
Zijn geweten was geheel en al gereinigd en hij kan zelfs 
de Joden van dezelfde zonde beschuldigen, die hij gedaan 
had. Gij hebt den Heiligen en Megtvaardigen verloochend, 
zegt hij tot hen. — Het bloed van Christus had zijn geweten 
gereinigd; zoo hij echter over de sterkte van zijn vleesch 
sprak, dan zeide hij: Wat mij betreft, ik heb den Heer 
verloochend, en indien het niet door zijne genade was, zoo 
zou ik den mond niet kunnen openen. 

In de gesprekken die Jezus met Petrus heeft gehad, 
verwijt Hij hem nimmer zijne zonde; Hij zegt niet tot hem: 
Waarom hebt gij mij verloochend? Neen, geen enkel oo-
genblik herinnert Hij hem aan zijne zonde. Integendeel 
het was volgens dat woord van den H. Geest: Ik zal 
hunne zonden niet meer gedenken. — Jezus had alles ver
geten. — Maar zie hier wat Jezus doet. Hij geeft hem 
Zijnen vrede weder terug en verzekert hem van Zijne 
onveranderde liefde. De Heer zeide tot hem: Hebt gij 
mij liever dan deze? Driemaal zegt Jezus tot hem: Hebt 
gij mij lief f maar hij herinnert hem zijne geschiedenis 
niet. En waar is nu dat zelfvertrouwen van Petrus ? Hij 
antwoordt alleen: Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u 
lief heb. Hij beroept zich op Jezus en op Zijne alwetend
heid; Gij weet dat ik u lief heb. Ziedaar wat Jezus voor 
de ziel van Petrus had gedaan. 

De Heer had zijnen val voorzegd, en nu zegt Hij tot 
Item: Hebt gij mij liever dan deze f Petrus koijde niets 
SSSggen, dan dat hij zijne zwakheid had leeren inzien en 
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dat hij Jezus minder had liefgehad dan de andere disci
pelen. De betrekking tusschen Jezus en Petrus is geheel 
en al genade; hij heeft niet anders dan zich aan Hem toe 
te vertrouwen en nu kan hij een getuige van Jezus zijn. 

Ik verlaat mij op u , zegt Petrus; Gij weet dat ik u 
verloochend heb, maar gij weet ook dat ik u lief heb, 
doet met mij wat Gij wilt. Daarop vertroost Jezus het 
hart van Zijnen discipel, opdat de satan hem zijn ver
trouwen niet zou ontrooven, en hij kan tot hem zeggen: 
Zoo gij bekeerd zult zijn, versterk uwe broeders. Wat heeft 
hem bekwaam gemaakt zijne broeders te versterken? Het 
is dit, dat hij door zijne verloochening zulk eene onder
vinding heeft opgedaan, van hetgeen in het vleesch is, 
dat hij zichzelven niet meer vertrouwt, maar alles overlaat 
aan Hem, die hem in genade heeft aangenomen. Hetgeen 
hem sterk maakte was, dat hij wist dat hij slechts op Jezus 
had te rekenen. De Heer vertrouwt aan Petrus Zijne scha
pen toe, nadat Hij hem de onbekwaamheid van het vleesch 
had herinnerd; weid mijne lammer et), zegt Hij tot hem, en 
het is daardoor alleen dat Petrus bekwaam was zijne broe
ders te versterken. 

Het vleesch heeft een zeker vertrouwen in zichzelven 
en ziedaar de dwaasheid, waarin wij ons dikwijls bevin
den. Het is alsdan noodig, dat wij ons zelven leeren 
kennen door de verzoekingen des duivels, en er is geen 
christen, die zichzelven niet heeft leeren kennen door mid
del van omstandigheden, waarin hij geplaatst is. God laat 
daarom toe, dat wij door den satan gezift worden opdat 
wij ons eigen hart zouden kennen. Indien wij getrouw
heid en nederigheid genoeg hadden om te zeggen: ik 
kan niets zonder U , dan zou God ons niet zulke droevige 
ondervindingen laten maken van onze onstandvastigheid. 
Indien men geheel en al zwak is, dan verlaat God ons 
nooit; maar indien wij geene kennis hebben van onze 
onstandvastigheid, dan moeten wij ze ondervinden. 

Indien de christen niet voortdurend wandelt in het gevoel 
van eigen onmagt, dan laat God hem in de tegenwoordig
heid van den duivel, opdat hij ze door dit middel leere 
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kennen. Alsdan valt men in zonden, die zeer dikwijls 
niet kunnen hersteld worden en dit is zeer treurig. Daar
om moeten wij niet verrast zijn indien de Heer ons in 
moeijelijkheden laat; Hij doet dit omdat er iets in ons moet 
vernederd worden. Onder deze beproevingen is het echter 
goed voor de ziel te weten, dat de genade haar altijd nabij 
is. Jezus had vóór de verzoeking voor Petrus gebeden. 
Hij verzelt ook ons en Hij gaat voor ons uit in onze moeije
lijkheden en bezwaren. Terwijl Hij ons in de handen des 
duivels laat, opdat wij zouden leeren wie wij zijn, is Hij 
altijd daar, om ons te bewaren tegen de listen des vijands. 
Dit alles moest er ons toe brengen om ons geheel te onder
werpen aan de magtige hand des Vaders, opdat wij op den 
juisten tijd getroost en versterkt kunnen worden. 

Indien gij in moeijelijke omstandigheden zegt, dat gij ze 
niet kunt begrijpen, de Vader weet het en Hij laat u 
daarom gezift worden, opdat Hij u daardoor tot een gron
diger kennis van Hem en van uzelven brenge. Hij wil u 
alles toonen wat Hij in u gezien heeft, zoodat gij deze 
kastijding niet moet zoeken te ontloopen, maar veeleer 
moet trachten de kostbare les te ontvangen, die de Heer 
u door dat middel wil geven en dan ook zult gij eene 
veel diepere kennis verkrijgen van hetgeen Hij voor ons is. 

God geve, dat wij Hem alleen kennen! Hij wil ons 
niet alleen brengen tot de kennis van ons zelven, maar 
bovenal tot de kennis van Hem, die.ons Zijnen Zoon heeft 
gezonden, in welken wij het eeuwige leven hebben ont
vangen. Men kan dan uitroepen: Hoe het ook zij, liet 
goede en de weldadigheid zidlen mij volgen al de dagen mijns 
levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte 
van dagen. 

(Naat het Franseh.) 

BLADVULLING. 
Joab kon een groot veldheer zijn in de rijen der dappere 

vannen van David, kon dezen zelfs aan zijnen pligt her
inneren , toen hij zich door de list van satan liet verleiden 
| 1 Chron. 2 1 , 1—3). Toch miste Joab de gemeenschap 
Biet David, ook was hij niet meer onder de regering van 
Salomo. 
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AAN JEZUS. 

(Uit het Hoogduitsch). 

Voor II , o Jezus, klopt mijn hart; 
Gij zijt het eind van alle smart! 
Ik ga weldra van deez' aarde heen! 
Hier vind ik niets! maar Gij zijt mijn, 
Gij Jezus wilt mijn alles zijn! 
Ik ben niet vergeten, niet alleen. 
Eens vloodt Uw bloed, het vloodt voor mij; 
Ik ben verzoend; — Mijn Hoofd zijt Gij. 
Door U, o Heer! is al mijn kracht, 
Een heerlijk lot, dat mij nu wacht; 
Want Gij hebt U voor mij gegeven. 
Door U is alles, wat ik heb; 
Gij zijt mijn steun, mijn toeverlet, 
Gij zijt mijn hoop en ook mijn leven! 
Door U is al mijn troost in smart, 
Door U lig ik aan 't Vaderhart. 

Met U ga ik door deez' woestijn, 
Waar Gij mijn steun, mijn staf zult zijn, 
Waar Gij geen rustplaats heb gevonden, 
'k Vind strijd en moeite zonder tal; 
Ik ga er door, — 'k sta met TJ pal, 
Met U is alles overwonnen. 
O Heer, dit ééne blijv' mij bij, 
Dat ik steeds wand'le aan Uw-zij. 

Voor U kan slechts mijn leven zijn! 
Al wat Gij hebt is nu ook mijn, 
Gij hebt 't aan 't kruis voor mij verworven, 
Van zonde en dood ben ik bevrijd, 
En ben tot Uwen dienst gewijd; — 
Ik leef thans, wijl Gij zijt gestorven. 
O welk een heil! wat zaligheid! 
'k Ga met U in de heerlijkheid! 
Bij U, o Jezus! zal ik zijn, 
Vrij van zonden, eeuwig rein. 
Bij U is ied're kamp geëindigd, 
'k Zal Uw aangezigt aanschouwen 
Met allen, die op U vertrouwen. 
Daar is mijn vreemd'lingschap voleindigd, 
'k Zal dan verheerlijkt zijn als Gij, 
U loven in der heil'gen rij. 
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De zegepraal des geloofs in den dood en de 
opstanding- van Christus. 

De Apostel Paulus laat ons op het laatst van het heer
lijke achtste hoofdstuk van zijnen brief aan de Romeinen 
den volgenden triomfkreet des geloofs hooren: »Wie is 
het, die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja 
wat meer is, die ook opgewekt is ;" — een triomfkreet, die 
ons met vreugde en blijdschap zal vervullen, zoodra wij 
eenigzins verstaan, welke heerlijke beloften de H. Geest 
ons daarin mededeelt. Laat ons dan de verschillende dee-
len dezer plaats met oplettendheid nagaan en I. zien, wat 
het zegt: » W i e is h e t d i e v e r d o e m t ? C h r i s t u s is 
h e t d i e g e s t o r v e n is ." 

Jezus Christus, de Zoon des levenden Gods, is mensch 
geworden, is verschenen in gelijkheid des zondigen vleesches en 
dat voor de zonde (Rom. 8: 3), is tot zonde voor ons gemaakt 
op het kruis; ziedaar eene waarheid, die het hart des zon
daars kan ontdekken, eene waarheid die hem de liefde en 
tevens de regtvaardigheid Gods doet zien. Jezus, stervende 
op het kruis, beladen met onze zonden, heeft aan den 
eenen kant den toorn Gods gedragen en aan den anderen 
kant de liefde Gods geopenbaard. Van nature zijn wij 
allen onder den toorn Gods en zijn voor eeuwig van God 
gescheiden, aangezien wij dood zijn en dood door zonden 
en misdaden. Het was daarom onmogelijk, dat wij ooit 
met God in verbinding, in gemeenschap konden komen 
en daarom waren wij ook steeds zoo gebleven, had God 
niet in Zijne oneindige liefde en genade een plan gevormd, 
om den mensch wederom tot Hem te brengen. — Dit plan 
is in Jezus Christus vervuld. Hij moest op aarde komen 
om voor ons de straf der zonde te dragen, om den beker 
des toorns tot den bodem te ledigen en opdat wij, in Hem 
geloovende, zouden kunnen uitroepen: »Wie is het, die 
verdoemt?" In den dood van Christus zien wij de liefde 
Gods, onbegrijpelijk voor de menschen en in welke de 
engelen begeerig zijn in te zien. Petrus leert de Joden 
dat het, door den bepaalden raad en voorkennis Gods is, dat 
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Christus is overgeleverd en bij gevolg, dat Hij niet is 
gestorven door het verraad van Judas, of door de woede -
der Joden, of door de lafhartigheid van Pilatus, maar 
door een raadsbesluit voor lang genomen tusschen den Vader 
en Christus; te weten, om de zonden van degenen, die in 
Hem gelooven, weg te nemen, door het offer dat Hij bragt. 

Het is dus, uit kracht van eene genade en eene liefde 
ondenkbaar groot, dat de Zoon Gods op aarde is versche
nen; maar tevens zien wij, dat Hij dit alles heeft moeten 
lijden, om ons den weg tot God te openen. Hij was de 
eenige weg, waardoor de mensch , die zonder wet en onder
de wet volkomen bewezen had een vijand Gods te zijn, 
wederom tot God kon komen. God kon geen ander offer 
aannemen , dan dat van het vleesch geworden Woord, daar 
er zoowel aan Zijne geregtigheid als aan Zijne liefde moest 
voldaan worden. Christus, die heilig en zonder zonde was, 
de tweede mensch, heeft de wet Gods volkomen vervuld 
en kon daardoor zichzelven als een schuldoffer voor ons 
opofferen. Het was onmogelijk dat Hij het offer niet bragt, 
wilde Hij de Behouder der menschen worden. Vader, 
indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbije/aan ! 
Het was de beker van den toorn Gods, van den toorn, 
die op ons rustte, doch dien Hij nu voor ons op zich nam. 
O , welk eene nacht voor onzen Heer! De gansche magt 
onzer schuld was op Hem; Zijne ziel was bedroefd tot den 
dood toe en die zware last der zonde deed Hem uitroepen: 
Vader, indien het mogelijk is! Maar het was niet moge
lijk — en daarom, eeuwig geprezen zij Zijn naam, Hij heeft 
zich vrijwillig overgegeven: niet mijn wil, maar de Uwe 
geschiede. J a , vrijwillig als een lam is Hij ter slagting 
geleid. Hij , de Zoon des Vaders, die legioenen van 
engelen kon gebieden, om Hem te verlossen, gaf zich 
over in den dood, ja in den dood des kruises. Hij, die 
niet behoefde te sterven uit kracht Zijner natuur, heeft 
Zijn leven vrijwillig afgelegd. Niemand neemt het leven 
van mij, maar ik leg het van mij zélven af; ik heb magt, 
het af te leggen en heb magt het wederom te nerven. (Joh. 
10 :18) . En daarin ligt juist de kracht van Zijn offer, 
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dat hij niet behoefde te sterven, maar vrijwillig voor ons 
stierf, dewijl anders de waardij van dit offer van geene 
kracht zou zijn geweest. En door dit vrijwillige en vol
komene offer van Christus was het mogelijk, dat God den 
mensch wederom aannam. Nu aan Zijne, geregtigheid was 
voldaan, kon Hij zijne liefde den vrijen teugel laten vieren. 

J a , het is het hart Gods, het zijn Zijne ondoorgron
delijke gedachten van eeuwige liefde over zondaars, die 
wij in het kruis aanschouwen en aanbidden. Het is het 
eeuwige plan Gods, dat wij aldaar vervuld zien — een 
plan tot redding van zondaars — een plan tot volkomene 
verlossing van al degenen, die door. het geloof Jezus 
omhelzen. 

Welk eene troost, welk eene vreugde veroorzaakt de 
dood van Christus niet aan den gejoovige, wanneer wij 
Hem uit dit oogpunt beschouwen! Hetgeen God voldaan 
heeft, hetgeen zoo vele zondaars heeft gereinigd, zou dat 
ook ons niet vollen vrede en geluk geven? Zouden wij 
bij dit volkomene werk van den Rotssteen onzes heils nog 
iets, dat van ons komt, behoeven te voegen,'opdat wij 
vrijmoedigheid zouden hebben ons te verheugen in de wate
ren des levens ? Zouden al die twijfelingen, die ongeluk
kige vrees bij het zien onzer zonden, de gedachte aan de 
mogelijkheid onzer verdoemenis, niet ophouden, als wij-
bedenken, dat de Vader volkomen genoegen heeft genomen 
met het werk Zijns Zoons, dat Hij nu tot ons zegt: Ik 
zal uwe zonden en uwe ongeregtigheden geenszins meer 
gedenken? (Hebr. 10: 17). Het kan Gode niet behagen, 
dat wij moeijelijker zijn, dan Hij zelf is, en dat, hetgeen 
Hem voldoende was om te regtvaardigen, ons niet vol
doende is om aan onze regtvaardiging te gelooven! Hoor 
den Apostel in onzen tekst; is er bij hem twijfel of vrees 
van zich te bedriegen, wanneer hij zegt, dat er geene 
verdoemenis meer voor ons is, dewijl Christus is gestorven? 
Neen, hij kent het eeuwige plan Gods, den overvloed der 
genade, de volmaaktheid der regtvaardiging en hij vraagt 
niets meer. Hij spreekt als iemand, die volkomen overtuigd 
is, zelf verwonderd over de duidelijkheid der bewijzen, 
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over de vastheid van den grond der regtvaardigmakïng 
Hij gevoelt het, dat hij voor eenen God, die ons Zijnen 
Zoon heeft gegeven en alle dingen met Hem, niets meer 
heeft te zeggen of te vragen, en met vastheid daagt hij 
als het ware iedereen uit, zoo in den hemel als op de 
aarde, die den geloovige zou durven verdoemen. Geweten, 
menschelijke wijsheid, wet van Sinaï, zonde, duivel, verga
dert al uwe krachten, verzamelt al uwe beschuldigingen, uwe 
verwijten, uwe gevoelens tegen den Christen om hem zijn 
voorregt te benemen, al uwe pogingen zijn nutteloos; gij zijt 
sedert lang buiteft het proces; uwe getuigenis, hoewel waar, 
wordt niet aangenomen voor den troon der hemelsche gereg-
tigheid. Wie zal er beschuldiging inbrengen, wanneer God 
regtvaardigt? Wie zal er verdoemen, daar Christus gestor
ven is ? O , welgelukzalig hij, die aldus in Christus kan 
triomferen en die van den Heer geleerd heeft, zich vast 
te houden aan het kruis, of zoodanig van de waarde van 
het bloed van Christus is overtuigd, dat hij den mond 
van al zijne tegenstanders kan sluiten. 

En wie, die door den H. Geest is wedergeboren, kan 
niet even als Paulus in den dood van Christus triomferen? 
Waar is het geweten, zelfs het meest bezoedelde, zelfs het 
meest ontruste, dat het bloed van Christus niet reinigen 
kan en genezen? Maar ik heb de wet Gods overtreden, 
zal misschien iemand zeggen; ik heb God in woorden 
en werken onteerd; ik heb gedaan en wederom gedaan, 
wat kwaad is in Zijne oogen. — Dit alles is waar, al te 
waar; maar Christus is gestorven, dat is meer dan genoeg 
om u te regtvaardigen. •— De wet is overtreden, doch de 
wetgever heeft het opgemerkt; hij heeft volkomen aan hare 
eischen voldaan; want God heeft Zijnen Zoon gezonden, 
geworden uit eene vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij 
degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, opdat wij 
de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden (Gal. 4 : 4, 5); 
en Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een 
vloek geworden zijnde voor ons. (Gal. 3 :13) . Indien gij 
God onteerd hebt, indien gij de wet hebt overtreden, 
Christus heeft God verheerlijkt; Christus heeft den vloek 
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der wet weggenomen, heeft de wet vervuld. Indien gij 
gedaan hebt wat kwaad was in de oogen des Heeren, 
Christus heeft al de geregtigheid vervuld. Hij is zonde 
voor u gemaakt. Hebt gij nog meer noodig? 

O , laat ons toch aannemen, wat God schenkt en 
volkomen rusten in het werk van Christus! Laat 
het zien onzer zonden ons toch de vrijmoedigheid niet 
benemen tot God te naderen! Christus is ter dood ver
oordeeld , omdat hij beschuldigd werd, te zijn een oproer-
maker tegen den Keizer, een lasteraar Gods, een bedrieger, 
een verleider, een wezen minder het leven waardig, dan 
Barabbas, die een moordenaar was! Ziedaar de beschul
digingen, die op Hem rustten, wel is waar onregtvaardige 
beschuldigingen, wat den mensch betreft; maar voor God 
regtvaardig, daar Hij in Hem onzen plaatsvervanger zag. 
J a , er is nog meer. Hij moest uitroepen: Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten! Hij de Zoon 
Gods, door God verlaten! waarom? opdat wij nimmermeer 
door God zouden verlaten worden. Zou er eene volmaak
ter voldoening voor onze zonden te denken zijn, dan de 
Heilige zelf, die ze op zich nam en die om hen de ver
vloeking des hemels en der aarde droeg? Neen, duizend
maal neen! A l l e s is v o l b r a g t ! Het offer, dat Hij 
bragt is een in eeuwigheid volmaakt offer. God ziet 
Zijne uitverkorenen door het bloed Zijns Zoons voor eeuwig 
gereinigd; w a n t m e t é é n e o f f e r a n d e h e e f t Hij 
i n e e u w i g h e i d v o l m a a a k t d e g e n e n , d ie g e h e i 
l i g d w o r d e n . (Hebr. 10 : 14.) Laat ons daarom met 
Paulus uitroepen: zoo is er d a n g e e n e v e r d o e m e 
n i s m e e r v o o r d e g e n e n , d i e in C h r i s t u s J e z u s 
zijn. Alle dingen zijn ons en in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars door Hem, die ons liefgehad heeft. 

Doch, geliefde broeders, het regtvaardigmakend geloof 
ziet op den geheelen en niet alleen op den gekruisigden 
Christus; want, zonder op den opgestanen Jezus te kun
nen zien, zou zijn vrede niet volmaakt zijn en zou de 
triomfkreet op de lippen verstommen. Paulus schreef aan 
de Corinthiërs: «Indien Christus niet opgewekt is , zoo is 
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uw geloof te vergeefe, zoo zijt gij nog in uwe zonden;" 
zoo behoorde ook onder de eerste dingen, die hij 
hun gepredikt had, niet alleen dat Christus gestorven 
was, maar dat Hij opgewekt was ten derden dage naar de 
schriften. Door deze opstanding kan de geloovige zijne 
beschuldigers met vrucht den mond stoppen, en een van 
de oorzaken, dat de geloovigen zoo dikwijls door den 
duivel overheerscht worden, is, dat zij de belangrijkheid 
van Jezus opstanding niet verstaan, evenmin als de hooge 
plaats die deze leer in de schriften des N. Testaments 
inneemt. Evenwel komt dit niet door gebrek aan getui
genissen. Jezus spreekt er verschillende malen van en 
Zijne apostelen zwijgen niet, onder anderen spreekt Pau
lus zeer veel en zeer sterk over dit hoofdpunt van het 
christelijk geloof. In de plaats, die wij behandelen, geeft 
hij dan ook als tweede reden, waarom niemand ons kan 
verdoemen, op, dat Christus opgewekt is. Wie is het, die 
verdoemt? Christus is het, die gestorven is, j a w a t 
m e e r i s , d i e o o k o p g e w e k t is . 

Laat ons dan I I . de k r a c h t v a n J e z u s o p s t a n 
d i n g in v e r b a n d m e t d e n g e l o o f s r o e m d e s 
c h r i s t e n s beschouwen. Wanneer Paulus zegt, j a w a t 
m e e r i s , dan is het duidelijk, dat hij een bijzonder 
gewigt hecht aan de opstanding van Jezus en er iets in 
vindt, dat in den dood van Christus niet te vinden is en 
dat dient om het geloof op eenen grond te vestigen, waar
toe deze dood alleen niet genoeg is. Dit zelfde zien wij 
in Kom. 5 : 10 en in 1 Petr. 1: 21. 

De soort van opklimming, die de Apostel gebruikt om 
aan te kondigen, dat Christus opgewekt is , zal ons vol
komen duidelijk worden, zoodra wij Zijne opstanding 
beschouwen 1. als een bewijs van God, dat Hij volkomen 
genoegen had genomen in het werk van Christus, 2. als een 
bewijs voor ons, dat wij voor Qod volkomen regtvaardig zijn, 
3. als eene kracht voor onzen praktischen wandel. 

1. Door Jezus Christus uit de dooden op te wekken, 
heeft God een stellig bewijs gegeven, dat Hij volkomen 
genoegen had genomen met het werk van Zijnen Zoon, 
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dat aan Zijne gersgtigheid volkomen was voldaan. Dit 
bewijs was noodig, wilden wij volkomen verzekerd zijn 
van ons geloof. Door den dood van Christus zijn wij wel 
is waar met God verzoend, maar wij hadden nog een 
teeken noodig, niet dat Jezus genoeg gedaan heeft om den 
toorn Gods van ons hoofd te nemen, maar dat het werk 
van den Verlosser voor eeuwig is aangenomen in de heme
len. Want het was niet genoeg, dat Jezus zichzelven 
in onze plaats stelde om alle geregtigheid te vervullen; 
het was ook noodig, dat het werk als wettig en voldoende 
werd erkend in den raad Gods, en dat wij wisten dat de 
zaak volkomen zeker was. Een schuldeischer kan niet 
betaald willen worden door eenen borg, maar door den 
schuldenaar zelven en de aanneming van den borg is op 
zichzelve eene daad van genade, die afhang; van den 
vrijen wil van den schuldeischer. Dit is hetgeen de 
Apostel leert in Rom. 3 : 2 3 , waar hij de genade, zoowel 
als de verlossing, die in Christus Jezus is, voorstelt als de 
grond der zaligheid. Of wat is het bewijs, dat God toe
gestemd heeft om deze verlossing aan te nemen? Het is 
niets anders, dan het leven, dat Christus teruggenomen 
heeft. Zijne opstanding is de volkomene ontheffing van 
de schuld, die op ons wr.s. Van daar de triomf van 
Paulus: Wie is het, die verdoemt? Christus is het die 
gestorven is , ja wat meer is, die ook opgewekt fe. De 
Zoon Gods heeft de straf der zonde gedragen en de Vader 
heeft Hem uit de dooden opgewekt, om te toonen dat Zijne 
geregtigheid voldaan was en dat Hij niets meer van de 
geloovigen te eischen had. 

Doch er is nog meer; het j a w a t m e e r i s van den 
Apostel tooijü ons nog iets bijzonders. Wanneer God regt-
vaardigt, dan verklaart Hij niet alleen den zondaar voor 
onschuldig, maar dan schenkt Hij hem ook het burgerregt 
4es hemels. De geloovige verlaat niet alleen de ellende, 
maar wordt regtvaardig verklaard; hij wordt, niet alleen 
-vrijgesproken, maar ook opgenomen in het huisgezin Gods; 
«$ komt niet alleen niet in het oordeel, maar hij is yan 
de» ,dopd in het leven overgegaan. En het is door de 
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opstanding van Christus, dat deze voorrègten zijn beves
tigd, want de Apostel zegt: «Hij is overgeleverd om onze 
zonden en opgewekt om onze regtvaardigmaking;" dat wil 
zeggen, gelijk Zijn dood eene volkomene voldoening is 
aan de regten der eeuwige geregtigheid en bijgevolg ons 
vrijspreekt van iedere straf door onze zonden verdiend, 
zoo stelt Zijn leven ons als regtvaardig daar of als deel-
genooten aan de voorrègten, die Hij door Zijne gehoor
zaamheid heeft verkregen. 

2. Jezus opstanding is een bewijs voor ons, dat wij voor 
God volkomen regtvaardig zijn. Om dit duidelijk voor te 
stellen, zullen wij onzen Heer in Zijne opstanding twee
ledig beschouwen: a. als Borg des beteren verbonds. b. 
als tweede Adam. 

a. Van een zooveel beter verbond is Jezus borg gewor
den, (Hebr. 7 : 22); dat is te zeggen van het N i e u w e 
v e r b o n d , hetwelk gevolgd is op het eerste, dat nu oud 
gemaakt is en verouderd. Op Sinaï had God een ver
bond met Zijn volk Israël opgerigt. »Indien gij deze din
gen doet, zoo zult gij leven." Dit was de grondtoon van 
het verbond. Israël betuigde, dat het God wilde dienen 
en Zijne geboden onderhouden en God .gaf hun Zijne 
geboden met beloften van zegen, zoo zij ze hielden en met 
bedreiging van straf, zoo zij ze niet hielden. Israël nu heeft 
dit verbond niet gehouden en daarom zou God regtvaardig 
zijn geweest, indien Hij dit volk voor eeuwig had ver-
stooten, doch zie hier nu Zijne liefde; Hij geeft Zijnen 
Zoon over om de straf op zich te nemen, opdat Zijne 
geregtigheid zou voldaan worden en Hij een n i e u w v e r 
b o n d zou kunnen oprigten en wel een v e r b o n d u i t 
g e n a d e . En daar Israël nu als volk dien Zoon heeft 
verworpen, zoo kon God met hen geen verbond oprigten, 
maar neemt Hij nu allen in Zijn verbond op, die Zijnen 
Zoon aannemen. In dit verbond kan nu geen spraak 
meer zijn van het onderhouden van Gods geboden — dit 
was bewezen onmogelijk te zijn — hier is nu alleen spraak 
van genade. Het is daarom alleen een verbond van Gods 
kant. De mensch was onmagtig bevonden iets goeds te 
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doen en daarom, wilde God den mensch tot Hem brengen, 
dan moest dit enkel genade zijn. Van dit verbond is de 
grondtoon: Ik zal hunne ongeregtigheden genadig zijn en 
hunne zonden en hunne overtredingen zal ik geenszins meer 
gedenken. Van dit genadeverbond nu is Jezus borg gewor
den. Jezus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook 
opgewekt is. Zoo Christus alleen gestorven was en niet 
opgewekt, dan was wel het oude verbond bekrachtigd en 
aan de verpligtingen, die dat opleide voldaan; maar dan 
was er geen nieuw verbond opgerigt. Door de opstanding 
van Jezus kunnen wij dus volkomen zeker zijn, dat, zoo 
wij in Hem gelooven, wij deel hebben aan dat nieuwe 
verbond, waarvan Hij borg is, en dat alleen rust op gena
de ; waarin wij alleen door genade gebragt zijn, aangezien 
alleen genade onze zonden niet meer kon gedenken. Hij 
is waarlijk opgestaan en alzoo is de wet voldaan, het 
handschrift, dat tegen ons was, verscheurd, de verdoemenis 
weggenomen en de dood overwonnen! Hoe zullen wij 
dan na zoodanige overwinning nog twijfelen en ons niet 
voegen bij het overwinningslied van den Apostel der Hei
denen , die, nadat hij gesproken had van de prikkel des 
doods, die de zonde is, — eene prikkel gebroken door de 
overwinning van den Zoon des menschen op het graf — 
uitroept: Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door 
Jezus Christus onzen Heer. Christus heeft niet alleen onze 
zonden in Zijn ligehaarn gedragen op het hout, (1 Petr. 2 :24;) 
Hij heeft zich niet alleen onderworpen aan het regtvaardig 
oordeel Gods, om dat oordeel af te wenden van degenen, 
die Hij wilde behouden, in hunne plaats de straf der zonde 
dragende, maar, nadat Hij geleden had en gestorven was, 
heeft Hij zich levend aan Zijne discipelen vertoond. Zoo 
kunnen wij ons dan verheugen en vrolijk zijn, wetende, 
dat Hij, die eenmaal opgeofferd is, om veler zonden weg 
te nemen, ten anderen maal zonder zonde zal gezien wor
den door degenen die hem verwachten tot zaligheid. 
(Hebr. 9: 28). Hij, de borg des beteren verbonds 1 e e f b, 
omdat Hij za l v e r s c h i j n e n ; Hij heeft de z o n d e . w e g 
g e n o m e n , omdat Hij, z o n d e r z o n d e zal verschijnen. 
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Het geloof is zich derhalve volkomen bewust opgenomen 
te zijn in het verbond der genade, aangezien de Voleinder 
des geloofs tevens de Borg is van dat verbond. Daarom 
zegt Paulus: ja wat meer is, en daarom roepe ieder Chris
ten uit: Wie is het die verdoemt? Christus is het, die 
gestorven is, ja wat meer is , die ook opgewekt is! 

b. Wij nebben alzoo gezien dat Jezus opgestaan is als 
borg des beteren verbonds; er blijft nu nog eene vraag 
ter beantwoording over: Hoe kan Zijne opstanding het 
getuigenis zijn voor onze regtvaardigmaking of van ons 
regt op het eeuwige leven en op al de zegeningen, die 
Hij verworven heeft? Dit alles is ons deel, dewijl Hij 
de tweede Adam is. Laat ons dit karakter een weinig 
nader beschouwen. 

Ieder christen weet, dat de eerste Adam door God 
beschouwd werd als het hoofd en de vertegenwoordiger 
zijner nakomelingschap. Zijne daden waren niet persoonlijk, 
maar zoo dat de gevolgen zich uitstrekten tot de laatste 
bladeren van den boom, waarvan hij de stam was. Zoo 
zouden al zijne nakomelingen in hem zijn gezegend gewor
den, zoo hij volhard had in zijne gehoorzaamheid, even 
zoo goed als zij nu slaven der zonde en des doods zijn 
geworden. Even als nu Adam het hoofd was zijner nako
melingschap, zoo is Christus het hoofd der verlosten en 
daarom ziet Paulus in 1 Cor. 15 : 47 de gansche mensch-
heid vertegenwoordigd door die twee menschen; de eerste 
uit de aarde; en de tweede, de Heer uit den hemel. 
Wanneer hij dan ook van de regtvaardigmaking en de 
opstanding spreekt, dan redeneert hij even als of er nie
mand meer op aarde was geweest, dan de eerste en de 
tweede Adam. En waarom dat? Zonder twijfel, omdat 
liet lot der menschheid besloten is, óf in den eersten, 6£ 
in den tweeden Adam. Adam is de stamvader van al 
degenen, die uit het vleesch geboren zijn; Christus van al 
degenen, die uit den Geest geboren zijn; ook i§ de eerste 
uit de aarde, aardsch en de tweede, de Heer uit den Hemel. 
A d a m is h e t h o o f d d e r e e r s t e s c h e p p i n g ; 
C h r i s t u s h e t h o o f d d e r t w e e d e s c h e p p i n g . 
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De eerste Adam nu was een voorbeeld desgenen, die 
komen zou. (Eom. 5 : 14); dat is dus van Christus; en 
dat wel daarin, dat zij beiden het hoofd waren van dege
nen die uit hen voortkwamen. En daar nu de daden van 
Adam, zijne zpnde, zijne verdoemenis, zijne ellende zijn 
toegerekend aan zijne nakomelingschap, zoo volgt hier dus 
uit, dat ook de daden van Christus, Zijne vernedering, 
Zijne gehoorzaamheid, Zijn dood, Zijne opstanding en Zijne 
heerlijkheid zijn toegerekend aan al degenen, die Hij ver
tegenwoordigt. Dit is , hetgeen Paulus zeer uitvoerig in 
Rom. 5 en 1 Cor. 15 beschrijft. Zoo is de Heer Jezus 
dan niet alleen de Borg des beteren verbonds, maar er 
bestaat tusschen Hem en de verlosten zulk eene vereeniging 
van belangen, dat al wat Christus gedaan, geleden en 
ontvangen heeft, door God als het werk, het lijden en 
het eigendom der verlosten wordt beschouwd. Daarom 
wordt de gemeente ook gezegd te zijn, v a n Zijn v l e e s c h 
en v a n Zi jne b e e n e n . (Ef. 5 : 20). Er bestaat geene 
naauwere vereeniging, dan tusschen den Behouder en 
Zijne gemeente. Gelijk Christus het Hoofd der gemeente 
genoemd wordt, zoo wordt zij de v e r v u l l i n g v a n 
C h r i s t u s genoemd. (Ef. 1: 23). 

Zoodra Christus das stierf, beschouwde God de geloo-
vigen als met Hem gestorven. (Eom. 6 : 10, 11). De zin 
van het begin van dit hoofdstuk is zeer duidelijk, indien 
men dit vertroostend feit indachtig is. In zichzelven zijn 
de geloovigen der zonde niet gestorven, maar zij stierven 
eertijds in hun Hoofd, met wien hun oude mensch is 
gekruisigd. Daar de wet de kracht der zonde was en 
de wet vervuld is , zoo zijn wij vrijgemaakt van de wet, 
om in nieuwigheid des geestes te wandelen. De Apostel 
gaat echter nog verder. —Niet alleen, zegt hij, is Christus 
gestorven, Hij is ook opgewekt uit de dooden en sterft 
niet meer; de dood heerscht niet meer over Hem; houdt 
u aelven alzoo niet alleen met Hem gestorven, maar ook 
« e t Hem levend. "Want gelijk gij Zijnen dood als den 
<«wen hebt ontvangen, zoo hebt gij ook deel aan Zijne 
opstanding. Dit is de leer van Paulus in het 6de hoofdst. 
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aan de Romeinen en iedere geloovige ziel zal begrijpen hoe 
heiligend zij is, omdat zij hierop neerkomt: degeloovigen 
hebben een nieuw leven ontvangen door het geloof in den 
opgewekten Behouder en bijgevolg moet hun leven zoodanig 
zijn als van lieden die uit het graf zijn opgestaan en als 
Christus en in Christus leven. De grond van dit alles is , 
dat Christus de vertegenwoordiger Zijner gemeente is , 
gelijk Adam van zijne nakomelingen, en dat de geloovigen 
zoodanig vereenigd met Hem worden beschouwd, dat Zijn 
dood hun dood en Zijne opstanding hunne opstanding is. 

In 1 Cor. 15 lezen wij nog meer bijzonderheden aan
gaande dit karakter van onzen Heer. Christus is de 
eersteling dergenen, die opgestaan zijn en de Apostel 
besluit, dat al degenen die van Christus zijn, levend zullen 
gemaakt worden in Zijne toekomst (vs. 23), gelijk Hij te 
voren gezegd had: Christus is opgewekt uit de dooden 
en is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 
(vs. 20). Toen wij dood waren door onze misdaden, is 
Christus opgestaan als eersteling Zijner geheele gemeente, 
die zich nu met Hem en in Hem als levend kan beschouwen. 

Doch er is nog meer in de opstanding van Jezus, dat 
ons geloof kan versterken en ons vol vreugde onzen weg 
door deze woestijn kan doen bewandelen. Paulus zegt in 
1 Tim. 3 : 16 dat Christus is g e r e g t v a a r d i g d d o o r 
d e n G e e s t , en in Rom. 8 : 3 , 4 dat: G o d H e m 
g e z o n d e n h e b b e n d e in g e l i j k h e i d d e s z o n d i 
g e n v l e e s c h e s e n d a t v o o r de z o n d e , de zon
de v e r o o r d e e l d h e e f t in h e t v l e e s c h , o p d a t 
h e t r e g t d e r w e t v e r v u l d z o u w o r d e n in o n s ; 
d. i. dat Jezus de verdoemenis heeft gedragen en den 
dood, de bezoldiging der zonde en dat God zelf de zonde 
heeft geoordeeld in Zijnen eigenen Zoon, opdat wij vol
komen regtvaardig zouden zijn in de oogen der wet. Op 
deze veroordeeling is nu gevolgd de regtvaardiging en 
deze is geschied door de kracht des H. Geestes, die in 
den Vader en den Zoon was en die Christus heeft levend 
gemaakt. (1 Petr. 3 : 18; Rom. 1: 4). Alzoo is Jezus 
geregtvaardigd door den Geest. Wij behoeven hier wel 
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niet te zeggen, dat onze Heer zonder zonde zijnde, ook 
niet veroordeeld behoefde te worden en dus ook niet geregt-
vaardigd en dat, indien dit toch is geschied, zulks plaats 
had voor anderen. Dit zal nog duidelijker worden zoo 
wij de vergelijking tusschen den eersten en den tweeden 
Adam nog eenmaal gebruiken. — Het vonnis des doods is 
over allen in Adam uitgesproken en indien God een onnoe
melijk aantal menschen in dit vonnis, dat over één was 
uitgesproken, heeft begrepen, is het dan niet zeer natuur
lijk, dat Hij ook op dezelfde wijze al degenen die Chris
tus vertegenwoordigt, Zijne uitverkorenen, regtvaardigt? 
Indien Adam in zijne zonde en zijne veroordeeling beschouwd 
is als vertegenwoordiger zijns geslaehts, hoeveel te meer 
dan Christus in Zijne geregtigheid. De gedachten van 
Paulus laten zich tot twee terugbrengen: 1. V e r o o r d e e 
l i n g in A d a m en r e g t v a a r d i g i n g in C h r i s t u s ; 
2. m a a r de r e g t v a a r d i g i n g in C h r i s t u s i s 
o v e r v l o e d i g e r d a n de v e r o o r d e e l i n g in A d a m , 
o m d a t J e z u s e e n e g e n a d e g i f t v a n G o d is. In 
den dood van Christus, lijdt de regtvaardige voor de onregt-
vaardigen, zoo als Petrus zegt; maar indien deze regt
vaardige is geregtvaardigd in Zijne opstanding, dan moet 
dit zijn voor de onregtvaardigen, die hij God wil voorstellen. 

Deze openlijke regtvaardiging van Christus in Zijne 
opstanding was noodig om onze verlossing volkomen te 
maken. Wij moesten voor God komen zonder zonde, omdat 
Zijne oogen te rein zijn om het kwaad te aanschouwen en 
daarom moest Hij een bewijs geven, dat de zonde volko
men was weggenomen door Christus en dat wij dus met 
vrijmoedigheid tot Hem konden naderen. God heeft, 
door Jezus uit de dooden op te wekken, betuigd, dat 
geen van onze zonden meer op Hem rustte, omdat de 
bezoldiging der zonde de dood is en dat de dood zijne 
prooi zou behouden hebben, indien hij aan Jezus eene 
•enkele zonde had gevonden. 

De gemeente van Christus weet n u , dat al hare zonden 
töOr eeuwig zijn weggedaan, omdat zij weet dat haar 
Hoofd uit de dooden is verrezen. Want, indien Jezus is 
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geregtvaardigd, toen Hij de ketenen des doods verbrak, 
indien men Hem nu geene zonde meer kap qpleggen, 
noch Hem kan veroordeelen, dan is het ook zeker, dat al 
de geloovigen, in dezelfde positie zijn als Hij en als 
Hij geregtvaardigd. Indien men dit loochent, dan verbreekt 
men de banden, die Christus aan Zijne gemeente verbinden 
en scheidt men, hetgeen God op de naauwste wijze heeft 
vereenigd. Indien de verlosten met Christus zijn opgewekt, 
zoo zijn zij ook even als Hij geregtvaardigd en indien men 
niet kan ontkennen, dat Christus de eersteling is dergenen, 
die levend gemaakt zullen worden bij zijne toekomst, dan 
kun men ook niet ontkennen dat zij evenzeer aan Zijne 
regtvaardiging als aan Zijne opstanding deel hebben. — 
Bovendien dit is de regel, die God met de gemeente houdt. 
Zij ontvangt niets dan hetgeen Christus het eerst ontvan
gen heeft; zij wordt slechts beschouwd als handelende in 
Christus, als uitverkorene, geheiligde en deelhebbende 
aan al de beloften Gods in Hem; want Hij was de eenige 
op wien God kon rekenen in de vervulling van Zijnen 
wil. Maar ook alles wat Christus toebehoort, behoort 
haar en gelijk Hij is, zoo zijn ook wij in deze wereld, 
(1 Joh. 4 : 17). Zoo dan, toen Christus stierf stierf zij in 
Hem en zij stond ook met Hem op en is dus ook gereg-
vaardigd in Zijne opstanding. Gij zijt in Hem volmaakt, 
die het hoofd is van alle overheid en magt, zegt de H. Geest 
door den mond van Paulus in Col. 1 1 : 10 en elders: 
God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening i n d e n 
h e m e l in Christus. (Efez. 1: 3). Jezus heeft zich echter, 
na Zijne opstanding, niet aan de geheele wereld vertoond, 
maar alleen aan Zijne discipelen die de getuigen zijner 
opstanding moesten zijn. Doch ook aan de wereld zal 
onze Heer zonder zonde verschijnen: nadat Hij de zonden 
van velen heeft gedragen, zal Hij ten tweede male zonder 
zonde verschijnen; uit welke plaats blijkt dat God den
gene , die eens gezien is door de wereld, dragende de ver
schrikkelijke straf der zonde, aan haar zonder zonde zal 
vertoonen. Heerlijke belofte! Christus, het Hoofd der ge
meente, zal eens aan de wereld zonder zonde verschijnen 
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in heerlijkheid en zal dan aan de oogen der wereld Zijne 
bruid vertoonen, die hij kocht met zijn bloed en die hij 
rein en onbevlekt aan den Vader heeft voorgesteld. 

Wat zal ons nu, geliefde broeders, nog in den weg 
staan om het triomflied van Paulus aan te heffen? Is 
onze regtvaardiging in Christus niet eene zaak, waardig 
om met vol vertrouwen aangenomen te worden ? Hij, dien 
God voor ons in den dood heeft overgegeven, is openlijk 
vrijgesproken van de schuld, die Hij op zich genomen had. 
Hi j , die gekomen was om alle geregtigheid in onze plaats 
te vervullen, heeft alles gedaan, wat hij God te doen was, 
om de zonden des volks te verzoenen. (Hebr. 2 : 17). Nadat 
Hij naar het raadsbesluit Gods den dood had ondergaan in 
de plaats van Zijne verlosten, is Hij door eene plegtige 
daad, voor de oogen des hemels en der aarde geregtvaar-
vaardigd van alle zonden, die Hij op zich genomen had. 
Van daar dan ook dat al degenen, die met Hem veree-
nigd zijn, niet meer kunnen veroordeeld worden, evenmin 
als Hij zelf, hoewel de beschuldigers talrijk zijn, de be
schuldigingen groot en dikwijls niet zonder reden. Zoo is 
er dan geene verdoemenis meer voor degenen, die in Chris
tus zijn! en om hen te verdoemen zou men eerst moeten 
beginnen met Hem, die hun Hoofd is; maar wie zou dat 
durven, wie zou dat kunnen? daar de Vader hem regt-
vaardig heeft verklaard door Hem levend te maken door 
den Geest. 

3. Wij zouden Jezus opstanding beschouwen als eene 
kracht voor onzen praktischen wandel. Zoo als wij reeds 
bewezen hebben, heeft Christus den dood ondergaan omdat 
hij onze zonden op zich had genomen'. De zonde heeft dus 
hare bezoldiging verkregen. Christus had alles volbragt, 
Hij was gestorven en nu had de zonde niets meer te eischen. 
Zij kon niet verder gaan dan de dood. En als Jezus nu 
uit het graf opstaat, dan verrijst Hij als Hoofd der nieuwe 
schepping, als eersteling Zijner gemeente. En aangezien 
wij nu met Christus ééne plant zijn in Zijnen dood en in 
Zijne opstanding, zoo zijn wij deelgenooten der nieuwe schep
ping, dat is, zoo als Paulus de Efeziërs geleerd had, dat 
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zij zouden afleggen den ouden mensch en zouden vernieuwd 
worden in den geest des gemoeds en den nieuwen mensch 
aandoen, die naar God geschapen is in ware regtvaardig-
heid en heiligheid. (Efez.. 4 : 22-24). In deze nieuwe 
schepping nu heeft de zonde hare magt verloren, omdat 
hare bezoldiging — de dood — is volbragt. Zoodra de 
geloovige dit groote beginsel, dat de H. Geest met bijzon
deren ernst in het N. Testament heeft nedergelegd, dui
delijk inziet, dan wordt zijn wandel geheel anders. Hij 
kan zich zei ven dan beschouwen als deï zonde gestorven. 
H o u d t h e t d a a r v o o r , d a t gij d e r z o n d e d o o d 
zijt. (Rom. 6: 11). Zijn oude mensch is met Christus 
gekruisigd en dus heeft hij de kracht ontvangen om niet 
meer naar het vleesch, maar naar den geest te wandelen. 
Hij is dan tegenover de zonde in eene gansch andere ver
houding geplaatst, daar hij haar als overwonnen mag 
beschouwen. Nu zal iedereen natuurlijk toestemmen, dat 
de strijd tegen eenen overwonnen vijand veel gemakkelijker 
is dan tegen een die nog overwonnen moet worden. Ei
genlijk kan het eerste geen strijd meer genoemd worden, 
want tegen iets dat overwonnen is, strijdt men niet meer. 
En daarom als God zegt, houdt het daarvoor, dat gij der 

' zonde dood zijt, is het de grootste dwaasheid mij nog als 
levend te willen beschouwen. Men handelt dan regtstreeks 
tegen de uitspraken Gods en berooft zich van de vruchten 
der heiligmaking. Want de christen zal steeds bemerken, 
dat zijn vleesch niet verbeterd wordt, dat dit voor altijd 
is in vijandschap tegen God en zoo zal hij gedurig de 
begeerlijkheden des vleesches in zich gevoelen en wanneer 
hij daar tegen nu wil strijden, dan zal hij altijd bemerken 
dat hij hierin niet overwint en gedurig dezelfde begeer
lijkheden in zich gewaar wordt. Indien men echter zich-
zelvën als der zonde gestorven beschouwt en God op Zijn 
woord gelooft, als Hij zegt: houdt het daarvoor, dat gij der 
zonde dood zijt — dan zal men wel dezelfde begeerlijkheden 
en lusten in zich gewaar worden, doch hen als overwon
nen beschouwende, ook kunnen afleggen. Daarom zegt de 
H. Geest ook eenvoudig: leg af allen last en de zonde, die 
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u ligtelijk omringt, (Hebr. 12: 1 ) ; en stelt uwe leden niet 
der zonde tot wapenen der ongeregtigheid. J a , zal men 
misschien zeggen, »dat alles is waar, maar daartoe heb 
ik de kracht niet;" O , dat wist de H. Geest ook zeer goed 
en nog veel beter, dan gij en daarom zegt Hij juist, dat 
gij met Christus ééne plant zijt geworden in de gelijkma
king Zijns doods en Zijner opstanding. En in Rom. 8 zegt 
Hij: « G i j l i e d e n zijt n i e t in h e t v l e e s c h , maar i n 
d e n G e e s t , d a a r o m zijn wij s c h u l d e n a a r s , n i e t 
a a n h e t v l e e s c h , om n a a r h e t v l e e s c h i e l e v e n . " 
De geloovige kan onmogelijk meer van Christus geschei
den worden. En daarom kan hij zichzelven als gestorven 
beschouwen en zeggen: Christus is voor ons gestorven, 
toen wij n o g z o n d a a r s w a r e n . (Rom. 5 :8 ) . Nu in 
Christus geplant, beschouwt God ons niet meer als zon
daars, maar als der zonde gestorven. In de nieuwe schep
ping wordt n i e m a n d m e e r n a a r h e t v l e e s c h 
g e k e n d , daarom zegt Paulus ook: Van nu aan hennen 
wij niemand naar het vleesch; zoo dan indien iemand in 
Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij
gegaan, zie het is alles nieuw geworden. (2 Cor. 5 : 16, 17). 

Maar heeft de christen dan geen strijd te strijden? Wel 
zeker; maar een strijd des geloofs, dat wil zeggen, zoo-* 
lang hij gelooft wat God zegt, dat hij der zonde dood is, 
zoo lang zal hij vruchten der geregtigheid voortbrengen; 
doch zoodra hij dit uit het oog verliest, zal het vleesch de 
overhand wederom verkrijgen, omdat men dan op dat 
oogenblik niet gelooft, dat men niet meer in het vleesch 
is en zich zelven dus nog als levend beschouwt. 

Wanneer God ons nu laat vermanen: wordt mijner heilig
heid deelachtig, en: jaagt de heiligmaking na, zonder welke 
niemand mij zien zal (Hebr. 12), dan mag ons dit wel ern
stig op het hart liggen en dan kunnen wij toch wel niet 
onverschillig daaromtrent zijn en als dan de eenige weg 
om tot die heiligheid te geraken, daarin bestaat, dat men 
zich der zonde gestorven houdt en Gode levende, dan is 
het wel zeer gewigtig om deze waarheid in het hart op 
te nemen en dan God te verheerlijken, te loven en te 
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danken. Christus en wij in Hem, heeft de zonde, de 
wereld, den duivel en alles, wat tegen Hem was, volko
men overwonnen. Welk een heerlijk standpunt is dus dat 
van den vrijgemaakten Christen! J a hij is VBMT in zijn 
Hoofd en borg des beteren verbonds! Hij is overwinnaar, 
ja meer dan overwinnaar, want alle magten zijn overwon
nen en hem blijft niets meer over dan het slagveld te 
behouden en de wachtposten goed bezet te houden, opdat 
de eens verdreven vijand niet weder de overhand verkrijge. 
Heerlijke vrijheid! O waarom wordt ze niet meer ge
smaakt? Een ieder onderzoeke zijn geweten en het woord 
Gods en het antwoord zal niet lang uitblijven. »Staat dan 
in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft" 
en »gij zijt tot vrijheid geroepen, alleen gebruikt de vrij
heid niet tot eene oorzaak voor het vleesch," roept de 
H. Geest ons toe:. O n z e w a n d e l is in de h e m e l e n , 
zegt de Apostel, en hoe zullen wij nu in de hemelen 
kunnen wandelen, zoo wij ons niet beschouwen als der zonde 
gestorven ? Alleen de nieuwe mensch, alleen hij , die 
met Christus ééne plant is geworden, kan in den hemel 
wandelen; want aldaar is niets dat onrein is , daarom 
moesten wij ook eerst uit de dooden opgewekt zijn, wilden 
wij in den hemel wandelen en daarom zegt Paulus: doch 
nu heeft God ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet 
in den hemel in Christus Jezus. (Efez. 2 : 6). God wil 
dat wij ons der zonde gestorven beschouwen, omdat Hij 
hier op aarde--door Zijne kindepen wil verheerlijkt worden 
en dit is alleen mogelijk door naar Zijne heiligheid te 
jagen en door in den hemel te wandelen. Niets onteert 
eenen vader meer, dan dat zijne kinderen hem niet geloo-
ven, niet vertrouwen; en zoo is het ook met God, niets 
bedroeft en onteert Hem meer, dan dat Zijne kinderen 
niet gelooven wat Hij zegt. Wij moeten door geloof wan
delen en niet door aanschouwen. Zoo wij ons niet als der 
zonde gestorven beschouwen, dan letten wij op hetgeen 
voor oogen is , namelijk op onze vleeschelijke begeerten 
en lusten; maar willen wij door het geloof wandelen, dan 
beschouwen wij ons, hoe of zich ook alles daartegen kant, 
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als gestorven, wat den ouden mensch en de zonde betreft, 
en als een nieuw schepsel met Christus in den hemel 
gezet. 

God geve, dat allen, die door den H. Geest de getui
genis hebben ontvangen — kinderen Gods te zijn, met 
volkomene gerustheid en blijdschap vertrouwen op het voor 
hen. volbragte werk van Christus, zoowel wat hunne regt-
vaardigmaking als wat hunnen praktischen wandel betreft; 
dan zullen zij in deze wereld wandelen als niet tot de 
wereld behoorende, maar als burgers des hemels en als 
huisgenooten Gods; zoekende de dingen, die boven zijn, 
niet die op de aarde zijn; — dan zullen zij slechts één 
verlangen kennen, namelijk Hem te zien, die hun zulk 
eene groote heerlijkheid heeft geschonken, tot wiens eer 
en verheerlijking te leven thans het eenige doel is, waar
naar zij streven. 

GEDACHTEN. 

Er bestaat eene levendige en eene doode kennis. De 
eerste denkt slechts aan de verheerlijking Gods; de laatste 
aan de verheerlijking des menschen, gene is gewerkt door 
den H. Geest, komt van boven en maakt ootmoedig, deze 
is van de aarde, eene vrucht van het menschelijk ver
stand, maakt hoogmoedig en vol inbeelding. Den alleen 
waren God en Jezus, dien Hij gezonden heeft te kennen 
is het eeuwige leven en deze kennis vervult ons hart met 
leven en maakt ons rijk aan goede werken. De doode 
wetenschap der goddelijke dingen laat ons ledig en onvrucht
baar. De wasdom in de kennis van God en van Christus 
versterkt liet leven in ons, het weten echter laat ons krachte
loos en verrijkt alleen het menschelijk verstand. 

Gods genade doet ons dagelijks meer en meer toenemen 
in de kennis. Zoo wij genegen zijn, onderrigt te ont
vangen, kunnen wij in de school Gods dagelijks onder-
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wezen worden. Het is goed, zoo wij steeds leerlingen zijn 
die weten, dat al hunne kennis slechts stukwerk is. Waar 
ootmoed is, daar is ook toenemen in kennis en ervaring. 

Een leven in de kennis Gods, beroofd van de verwezen
lijking der gemeenschap, is beroofd van datgene, wat 
hoofdzakelijk de innige, goddelijke vreugde der ziel is. Al 
de waarheden, die wij erkennen en bezitten, zijn niets 
waard zonder de genade, welke uit de gemeenschap met 
God voortvloeit. Zij geven ons geene kracht tegenover de 
magt en de list des vijands. Alleen door de verwezenlij
king der gemeenschap met Jezus zijn wij sterk tegen over 
den satan, zonder deze is hij sterk tegenover ons, en hij 
zou ons met zich medesiepen, indien God ons, om ons 
gebrek aan gemeenschap, aan ons zelven overliet. 

De gemeenschap met den Vader en den Zoon breekt 
met alles, wat niet tot den Vader en den Zoon in betrek
king staat. 

De christen, die zijn standpunt erkent, is niet iemand, 
die van de aarde af den hemel aanziet, maar iemand, die 
van den hemel af naar de aarde ziet. 

Men kan liefde voor Christus hebben en toch in ver
schillende gevallen, geheel en al het licht missen, om de 
werkzaamheid des vijands te onderscheiden. 
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Eenige gedachten over het Avondmaal. 

Er heerscht bij vele christenen groote onwetendheid en 
geringachting over dit heerlijke onderwerp. In dezen tijd 
van verwarring weten vele kinderen Gods hunne dierbare 
voorregten weinig op prijs te stellen. Het gevoel der dank
baarheid is daarom zoo zwak, omdat zij de liefderijke 
voorzorgen van hunnen Heer gelijk zoo vele van Zijne menig
vuldige zegeningen niet regt A^erstaan. 

In het avondmaal heeft de Heer ons eene gedachtenis 
Zijner liefde gesticht; Hij heeft ons eeneri disch bereid, 
om welken niet slechts een ige , maar al Zijne kinderen 
zich moeten verzamelen(*). Hier vooral moet ieder verschil 
vergeten zijn en slechts broederlijke liefde en gemeenschap 
wonen. Hier moet men dezulken zien, die door de l i e f d e 
G o d s zijn genoodigd en door het b l o e d v a n C h r i s t u s - ' 
tot deelname zijn waardig gemaakt. Aan dezen maaltijd 
moet het hart geheel en al op Zijn voor ons in den dood 
geven ligchaam en op Zijn vergoten bloed gerigt, en 
vervuld zijn met de onuitsprekelijke liefde van het dier
baar Lam Gods. Hier moeten zij, die verzoend zijn, Zijnen 
dood verkondigen en, wachtende op de wederkomst des 
Heeren, zich in de hoop van Zijne en hunne heerlijkheid 
verheugen. 

Laat ons 1. den aard van de instelling van het Avondmaal 
des Heeren onderzoeken. Zoo die niet goed wordt verstaan, 
dan zullen zeker al onze begrippen over het Avondmaal 
verkeerd zijn. Het Avondmaal is een m a a l d e r d a n k 
z e g g i n g voor de reeds ontvangene genade. De Heer 
zelf gaf het karakter van dit maal bij de instelling aan door 
dankzegging. »Hij nam het brood en als Hij g e d a n k t 

(*) Men moet niet vergeten, dat wanneer wij hier van eenen disch 
of maaltijd spreken, wij daarbij niet denken aan eenen maaltijd, waar 
men bijeenkomt om te eten en te drinken tot verzadiging des ligchaams, 
waar tegen Paulus in 1 Cor. 11 zeer sterk waarschuwt; maar een
voudig aan eene tafel, waar om zich de kinderen Gods verzamelen om 
met elkander door het eten van het brood en het drinken van den 
wijn den dood des Heeren te verkondigen en in die teekenen de onder
panden Zijner liefde te ontvangen. (Janm. v. d. vert.) 

7 
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had, enz." (*) Het loflied en niet de bede is de gepaste 
uitdrukking van het hart dergenen, die om des Heeren 
tafel zitten. Het is volkomen waar, dat wij veel te bidden, 
te belijden en te betreuren hebben; maar de tafel des Heeren 
is niet de plaats voor klagenden. De gezegende beker is 
voor ons een drinkbeker der d a n k z e g g i n g ; Hij is het 
door God ingestelde zinnebeeld van dat kostelijke bloed, 
dat ons de verlossing aanbragt. 

»Het brood, dat wij breken, is dat niet eene gemeen
schap des ligchaams van Christus?" Hoe kunnen wij dan 
dit brood breken met een treurig hart en met een bedrukt 
aangezigt? De gemeente Gods moet zich daar vergaderen 
en zich geheel en al in de liefde van Hem verheugen, die 
haar te zamen heeft gebragt. Ieder hart kan zijne bijzondere 
ervaringen, zijne verborgene zorgen, zijne aanvechtingen en 
gebreken hebben; maar deze dingen mogen bij den disch des 
Heeren niet overdacht worden. Wanneer het geschiedt, dan 
is het voor de tafel des Heeren tot oneer; de beker van 
z e g e n wordt alsdan tot eenen beker van zo rgen gemaakt. 
De Heer heeft ons tot dit feest uitgenoodigd en, in weerwil 
van onze gebreken, moet niets dan de volheid Zijner 
liefde en de reinigende kracht van Zijn bloed tusschen God 
en onze ziel staan. Indien ons oog alleen op Jezus gerigt 
blijft, dan is er voor iets anders geene plaats. Indien ik 
mij met mijne zonden bezig houd, zoo zal ik mij ongelukkig 
en ellendig gevoelen, ik denk dan aan iets, wat God mij 
zegt te vergeten en ik vergeet, wat alleen het voorwerp 
mijner gedachten moest zijn. De tafel des Heeren is mij 
dan geen feest van vreugde en blijdschap, maar veeleer 
een tijd van donkerheid en droefheid. Het ware karakter 
van Zijne instelling is dan verloren en ik ben meer geschikt 
om in de rijen der bevenden onder den berg Sinaï, dan in 
het midden van een gelukkig huisgezin aan de tafel des 
Heeren te zitten. 

Bij de instelling van het Avondmaal was zeker alles 
vereenigd om groote treurigheid en troosteloosheid des gees-

(*) Matth. 26: 20—30; Mark. 14: 17—26; Luk. 22:14—39; 
1 Cor. 11: 23—26. 
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tes te veroorzaken; doch onze Heer Jezus kon danken. De 
stroom van vreugde, die Zijne ziel vervulde, was te magt ig , 
dan dat hij door de omstandigheden gestuit kon worden. 
H e t was Hem tot vreugde, dat Hij Zijn ligchaam in den 
dood kon overgeven en Zijn bloed kon vergieten; en deze 
vreugde kon door menschelijke gedachten en gevoelens niet 
verstoord worden (*). En indien Hij zich in den geest kon 
verheugen en kon danken hij dat breken des broods, het
welk voor alle geloovigen eene gedachtenis zou zijn van 
Zijn overgegeven ligchaam, zouden wij ons dan niet ver
heugen in het genot van al de zegeningen van Zijn lijden? 
H e t kan niet anders zijn. Onze hemelsche Vader zegt: 
«Laa t ons eten en vrolijk zijn" (Luk . 1 5 : 23). Zullen wij 
den disch waar de Yader en de verlorene zoon bij een 
gemest kalf te zamen zitten tot een tooneel vol kommer 
en wantrouwen maken? Dat zij ver re! Indien wij niet geluk
kig en zalig zijn, dan zijn wij ook niet in de tegenwoor
digheid Gods; wij staan dan veeleer voor onze zonden en 
zorgen of voor iets anders, wat buiten God ligt. 

Misschien zal men vragen: is er dan geene voorbereiding 
noodig? Moeten wij ons dan aan de tafel des Heeren met 
dezelfde onverschilligheid nederzetten, als aan eenen gewonen 
maaltijd? Zeker niet. Wij hebben de voorbereiding noodig; 
alleen het zij de voorbereiding Gods , die in Zijne tegen
woordigheid past, en niet onze eigene. Onze zuchten en 
tranen maken ons niet waardig, maar alleen het volbragte 
werk van het L a m Gods, door den H . Geest aan onze harten 
verzegeld. Menigeen gelooft de tafel des Heeren te eeren, 

(*) Hierbij zij opgemerkt, dat onze Heer bij de instelling van bet 
avondmaal gedacht heeft aan Zijn reeds overgegeven ligchaam en aan 
Zijn reeds vergoten bloed; hetwelk duidelijk blijkt uit hetgeen Lakas 
en Paulus ons vermelden van de woorden der instelling. «•Deze drink
beker is het nieuwe testament in mijn bloed." (door mijn bloed inge
wijd). Wanneer door Mozes van het bloed des verbonds wordt gespro
ken, dan was dit altijd vergoten bloed en zoo ook Uier; en dan hebben 
wij dus, door het eten van het brood en het drinken van den wijn, 
gemeenschap aan datgene, waarvan brood en wijn de teekenen zijn, 
namelijk aan het voor onze zonden in den dood overgegeven ligchaam 
en aan het vergoten bloexL des Heeren, waardoor al onze zonden zijn 
vergeven (Hebr. 10: 14'ffipT), en waardoor onze harten zijn gereinigd 
van het kwaad geweten. (Hebr. 10: 22). (Aaum. v. d. veri.) 

V 
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door haar met eené in het stof gebogene ziel te naderen, 
nedergedrukt door het gevoel van eenen ondragelijken 
zondenlast. Deze gedachte ontstaat slechts uit de wettische 
gezindheid van het menschelijke hart, uit deze zoo vrucht
bare bron van gedachten, die God en het kruis van Chris
tus onteeren, die den H. Geest bedroeven en onzen vrede 
geheel en al verstoren. De heiligheid van 's Heeren disch 
wordt zeker meer bewaard door het geven van de geheele 
eer aan het bloed van Christus, dan door het toevoegen van 
menschelijke droefheid en rouw. 

In het Avondmaal des Heeren ligt verder e ene wezenlijke 
erkenning van de e e n h e i d v a n h e t l i g c h a a m v a n 
C h r i s t u s . Want één brood is het, zoo zijn wij velen 
één ligchaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn. 
(1 Cor. 10: 17). (*). 

De gemeente te Corinthe scheen deze e e n h e i d d e s 
l i g c h a a m s uit het oog verloren te hebben. Er waren 
aldaar erge fouten en eene treurige verwarring ingeslopen. 
De apostel zegt: »Als gij dan zamenkomt, dat is niet des 
Heeren avondmaal eten, want een ieder neemt zijn eigen." 
Hier heerschte scheuring en geen eenheid des ligchaams. 
Slechts daar kan de maaltijd des Heeren zijn, waar men 
het g a n s c h e l i gchaam des H e e r e n , de eenheid van 
alle geloovigen erkent. De eenheid van een zeker aantal, 
vereenigd door bepaalde vormen of grondregels, welke hen 
van andere geloovigen scheiden, is sekte-makerij. H e t 
g e l o o f a a n h e t v e r z o e n i n g s w e r k v a n C h r i s t u s , 
d o o r de w e d e r g e b o o r t e in h e t h a r t g e p l a n t en 
e e n w a n d e l , d i e m e t h e t ge loof o v e r e e n s t e m t 
kan slechts de grenzen der gemeenschap bepalen. Indien 
dit anders is, dan houdt het Avondmaal op, het Avondmaal 

(*) In het breken des broods zien wij geen zinnebeeld van het 
gebroken ligchaam des Heeren, aangezien er ons duidelijk wordt gezegd 
dat de profetie werd vervuld doordien geen been van Hem is gebro
ken ; maar wel zien wij er een zinnebeeld in van de eenheid des lig
chaams van Christus. Gelijk uit vele korrels graan één brood is zamen-
gesteld, *zoo bestaat ook het ligchaam van Christus uit vele leden en 
verklaart men dus aan het Avondmaal, dat even als het één brood is 
dat gebroken wordt, allen tot één ligchaam behooren. 

(Aanm. v. d. vert.) 
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des Heeren te zijn en wordt de e i g e n e tafel eener sekte 
en heeft geen regt aanspraak te maken op de harten der 
getrouwen.' 

Men • zou kunnen vragen: verhindert niet de verschrik
kelijke verwarring van onzen tijd het gansche ligchaam bij 
een te verzamelen? En is het daarom in de tegenwoordige 
omstandigheden niet beter, dat iedere partij hare eigene 
tafel heeft? De geringste toestemming op deze vragen zou 
slechts bewijzen, dat Gods volk niet langer bekwaam was 
naar de grondbeginsels des Heeren te wandelen en dat het 
aan de treurige onzekerheid overgegeven was, om naar men-
schelijke instellingen te handelen. Gode zij dank, dat dit 

t niet het geval is. »De waarheid des Heeren blijft eeuwiglijk" 
en hetgeen de H. Geest in 1 Cor. 11 leert, daartoe zijn 
alle leden der gemeente Gods verbonden. In de gemeente te 
Corinthe waren groote scheuringen en ketterijen. Zij onder
scheidden het ligchaam des Heeren niet meer, waarop tijde
lijke gerigten zijn gevolgd. De H. Geest werd bedroefd 
en onteerd. Het was Zijn werk, de gemeente tot één te 
vergaderen en het Hoofd te gemoet te voeren. De Corin-
thiërs hadden dit werk en daarmede ook den wil Gods ver
geten. De apostel zegt: «Hierin prijs ik u niet." Hij 
zocht hen door ernstige vermaningen wederom tot de erken
ning der eenheid des ligchaams terug te voeren. Zijne 
vermaningen gelden ook ons en de opregten zullen daarop 
opmerkzaam zijn en openbaar worden. Wij zien groote 
wanorde en verwarring in de belijdende kerk; maar men-
schelijke middelen en instellingen helpen niets, doch alleen 
Gods Woord. Deze instellingen zijn vleeschelijk, zij ver-

_ bergen de verschrikkelijke gebreken hoogstens voor de 
oogen der menschen; voor de oogen Gods is de verwarring 
echter te •grooter. Slechts hij, die de eenheid des ligchaams 
van Christus erkent en daarin leeft, is in overeenstemming 
met de gedachten des H. Geestes en met den wil Gods. 

Nadat de Heer Jezus van de dooden was opgestaan en 
zich aan de regterhand Gods had geplaatst, zond Hij den 
H. Geest op de aarde, om Zijn ligchaam te verzamelen. 
Hij moest één ligchaam en niet v e l e ligchamen hebben. 
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Met die vele ligchamen, welke wij nu zien, heeft Hij geen 
medegevoel. Wel heeft Hij medelijden met de v e l e leden 
in deze ligchamen, want hoewel deze ook leden eener 
menschelijke sekte of partij zijn, zoo zijn zij toch leden 
van het eene ligchaam. Maar Hij woont niet in die vele 
ligchamen, want »wij allen zijn door é é n e n Geest tot 
één ligchaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 
dienstknechten, hetzij vrijen en wij zijn allen tot éénen 
Geest gedrenkt." (1' Cor. 12: 13.) ' Ik zeg: de H. Geest 
kan niet in al de scheuringen der belijdende kerk wonen, 
omdat Hij zelf tot de zoodanigen zegt: «Hierin prijs ik u 
niet." Hij wordt door hen bedroefd, Hij werkt hen tegen, 
zij 'zijn Hem tot smart en oneer, want Hij wil alle geloo-
vigen tot één vergaderen. Wij moeten echter het wonen 
des H. Geestes in de gemeente onderscheiden van Zijn 
wonen in ieder lid. Hij woont in het ligchaam van 
Christus, dat is de gemeente. Hij woont echter ook in 
het ligchaam der geloovigen; zoo als wij lezen: »Uw lig
chaam is een tempel des H. Geestes, die in u is, dien gij 
van God hebt." (1 Cor. 6:19.) D e g e h e e l e g e m e e n t e 
v a n C h r i s t u s is derhalve het eenige ligchaam, waarin 
de H. Geest woont en met zegen werkt. Zoo moet ook 
de disch des Heeren aan iedere plaats de voorstelling zijn 
van de eenheid der gansche gemeente en waar dit niet is 
daar is ook de disch des Heeren niet. 

Het kan niet genoeg gezegd worden, dat alle geloovigen 
«één b r o o d en één l i g c h a a m zijn." Het is ook eene 
zeer gewone en algemeene dwaling om het Avondmaal 
slechts als een middel aan te zien, waardoor den enkelen 
geloovige genade en zegen toevloeit. De gehoorzaamheid 
aan het woord Gods heeft altijd zegen ten gevolge, doch 
wanneer wij 1 Cor. 11 met opmerkzaamheid lezen, dan 
zullen wij zien dat deze slechts eene geringe plaats van den 
zegen inneemt. Bij het Avondmaal wordt voornamelijk des 
Heeren dood en Zijne komst voor onze zielen geplaatst en 
zoo hiervan een deel des ligchaams wordt uitgesloten, dan 
is er zeker iets verkeerds. Indien de volkomene verkon
diging v a n d e n dood des H e e r e n of v a n Zi jne 
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w e d e r k o m s t of v a n de e e n h e i d v a n h e t g e h e e l e 
l i g c h a a m v a n C h r i s t u s door iets wordt verhinderd, 
dan ontbreekt er iets bij de breking des broods. Zoo ons 
hart eenvoudig aan het woord Gods en aan den Geest 
van Christus onderworpen is, dan zullen wij deze dwaling 
spoedig Ontdekken. De regtschapen christen zal iedere 
scheuring verre van zich werpen, hij zal met beslistheid 
den veel omvattenden en goddelijken band vasthouden, die 
al de leden van het ligchaam van Christus als zoodanig 
vereenigt. Hij zal niet alleen zorg dragen waardiglijk voor 
den Heer te wandelen, maar ook onderzoeken of er niets 
met den disch, waaraan hij deelneemt, verbonden is, het
welk de eenheid der gemeente verhindert. Iedere mensche-
lijke grens zal hij verwerpen", al heeft zij ook eenen god
delijken schijn. Het is niet te ontkennen, dat in dit opzigt 
de H. Geest in onze dagen grootelijks wordt bedroefd. 
Men denkt aan z i c h z e l v e n , aan zijne e i g e n e zalige 
gevoelens en niet aan de eer en de heerlijkheid van Chris
tus of aan de eenheid van Zijne geliefde gemeente. Zulk 
eene zelfzucht kan slechts treurige gevolgen hebben. Waar 
de vrije werkzaamheid des H. Geestes gestoord wordt, daar 
is ook weinig kennis, vreugde, kracht, dank en aanbidding. 

Beschouwen wij 2. de o m s t a n d i g h e d e n o n d e r we l 
ke h e t A v o n d m a a l des H e e r e n is i n g e s t e l d . — 
Ook dit is bijzonder gewigtig en leerrijk. Onze Heer stond 
gereed den strijd tegen al de magten der duisternis aan te 
vangen en de gruwelijke vijandschap der menschen te gemoet 
te gaan; Hij wilde den beker van den toorn Gods tot op 
den bodem ledigen. Een verschrikkelijke morgen brak 
voor Hem aan, verschrikkelijker dan eenig mensch of engel 
gezien heeft, en toch, »in denzelfden nacht, waarin Hij ver
raden werd, nam Hij het brood." "Welk eene liefde zonder 
zelfzucht zien wij hier! — »Dezelfde nacht" — de nacht 
der zonde en der smart, de nacht van Zijnen doodstrijd en 
Zijn bloedig zweeten, de nacht in welken een discipel Hem 
verried, een ander Hem verloochende en allen Hem verlie
ten , — in zulk eenen nacht was het hart van Jezus vol liefde 
voor Zijne gemeente, — in zulk eenen nacht stelde Hij het 
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Avondmaal in. De teekenen van brood en wijn zijn ons de 
onderpanden Zijner liefde en geven ons kracht en vreugde. 
Hij is nog voortdurend aan Zijne tafel tegenwoordig; als 
degene, die het brood en den wijn geeft. Ons geloof ziet Hem 
en hoort Hem nog steeds zeggen: «Neemt en eet, dat is 
mijn ligchaam," en bij den beker; «Drinkt allen daaruit, 
want dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, 
dat voor velen vergoten (uitgegoten) is, tot vergeving der 
zonden." Deze instelling voert de ziel naar dien gewigtigen 
nacht terug; zij stelt ons de waarheid des kruises en het 
lijden van het Lam Gods voor oogen, waarin onze zielen 
rusten en zich kunnen verheugen; zij herinnert ons aan 
de oneindige liefde zonder zelfzucht, aan de vrijwillige 
overgave en opoffering van Hem, die den beker van den 
regtvaardigen toorn Gods ledigde en toch voor ons bezig 
was en ons een feest bereidde, hetwelk de heerlijkste uit
drukking van onze innige vereeniging met Hem en met al de 
leden Zijns ligchaams openbaart. Wie kan aan d i e n 
n a c h t denken en slechts met z ichze lven bezig zijn? Kan 
de zelfzucht in het aangezigt des kruises bestaan? Kunnen wij 
in de tegenwoordigheid van Hem, die zichzelven voor ons 
opofferde nog aan onze belangen denken? Is het mogelijk 
eigenwillig het ligchaam van Christus te verscheuren en 
door menschelijke bepalingen duurgekochte en geliefde leden 
van Zi jnen disch te weren? Het zou onmogelijk zijn, in
dien alle geloovigen het overgegeven ligchaam en het 
vergoten bloed van onzen Heer Jezus Christus regt ver
stonden. De volgende waarheid zou hen vrij en aan alle 
ketterij en scheuring een einde maken. »Neemt elkander 
aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heer
lijkheid Gods" (Kom. 15: 7). 

Welke zijn nu 3. de p e r s o n e n , voor we lke a l l een 
h e t A v o n d m a a l i s i n g e s t e l d ? — H e t is de gemeente 
Gods, het huisgezin der verlosten. Alle leden dezer familie 
moeten er aan deel nemen. Het is alleen hun voorregt, want 
zij alleen kan Zijnen dood verkondigen en Zijne komst met 
vreugde verwachten. Zij heeft deel aan de rijke zegenin
gen, die met het offer van Christus verbonden zijn. Hij die 
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eigen willig en zonder de gewigtigste gronden afwezig kan zijn, 
die bewijst slechts, dat hij de volheid dezer zegeningen gering 
acht Als eene vergadering van christenen zelden of slechts 
als het zoo uitkomt, het brood te zamen breekt, dan geeft zij 
hare onverschilligheid omtrent den disch des Heeren en Zijne 
zegeningen te kennen, en tevens dat zij het Avondmaal slechts 
als eene Mjzaak beschouwt Vele klagen over gemis aan 
gaven tot opbouwing en stichting; en de tafel des Heeren, 
waar zonder gaven kracht en vreugde aan de aanzittenden 
wordt geschonken, wordt verzuimd. En dit is zeker, dat 
waar de tafel des Heeren door eenige of door eene gansehe 
vergadering wordt verzuimd, het geestelijke leven zeer veel 
schade lijdt. — Indien er soms christenen zijn die denken: 
ik word rijkelijk gezegend, wanneer ik alleen te huis ben; 
de Heer kan met mij inwendig avondmaal houden, dan 
bewijzen zij slechts hunne onwetendheid, geringschatting en 
ongehoorzaamheid aan God. Er staat geschreven: »laat de 
onderlinge bijeenkomst niet na, gelijk sommigen de gewoonte 
hebben." «Verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij 
komt." Zullen wij wijzer zijn, dan de Heer? O , mogten 
toch alle leden der gemeente eenen levendigen ijver bewijzen 
voor de heerlijkheid van Christus en de eenheid van Zijn 
ligchaam! Mogten zij toch het ligchaam des Heeren onder
scheiden en in kinderlijke gehoorzaamheid hunne zalige 
voorregten met vreugde genieten! Door onze traagheid en 
onverschilligheid verstoren wij den wasdom onzer zielen, 
doen den broeders schade aan en achten de zegeningen Gods 
gering. 

Niemand behoort echter aan de tafel des Heeren tegen
woordig te zijn, die niet een waar lid der gemeente van 
Christus is. Niemand mag van het brood eten en van den 
wijn drinken dan die deel heeft aan het ligchaam en bloed 
des Heeren. Zonder dit eet en drinkt men zichzelven een 
oordeel. En niet alleen komt hier de schuld op degenen, 
die onwaardig eten en drinken, maar ook op hen, die 
dezulken toelaten en met hen aan de tafel des Heeren deel
nemen. Ook zij hebben een groot aandeel aan het oordeel 
dat eenmaal over de belijdende kerk zal uitgesproken wor-
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den. »Och of gij koud waart, of heet! Zoo dan, omdat 
gij laauw zijt, en noch koud noch heet, ik zal u uit mijnen 
mond spuwen." (a) Gij lieve lezers, die nog in uwe 
zonden zijt, onteert en verontreinigt de tafel des Heeren 
niet door uwe tegenwoordigheid en gaat liever naar Gol-
gotha als een arm, met schuld beladen en verloren zondaar, 
tot dat gij van uwe verzoening door het bloed van Jezus 
Christus door den H. Geest overtuigd zijt. Uwe schuld
bekentenis met de lippen, eene vrijspraak van de zijde der 
menschen en,dan door het genot des Avondmaals de ver
zegeling uwer verzoening met God te ontvangen, is niets 
dan zelfbedrog en huichelarij. 

Ten slotte voegen wij hier nog eenige woorden bij o v e r 
d e n t i jd , d e n a a r d en de wijze v a n d i t f e e s t . — 
Hoewel de Heer het Avondmaal niet op den eersten dag 
der week heeft ingesteld, zoo zien wij toch in Luk. 24: 30. 
en Hand. 20: 7 , dat de christenen op dien dag tot de 
breking des broods bijeen waren. »En als Hij met hen 
aanzat, nam Hij het. brood, en zegende het, en als Hij 
het gebroken had, gaf Hij het hun." Dit was op den 
eersten dag der week. En »op den eersten dag der week 
kwamen de discipelen te zamen om brood te breken" (f). Het 

(*) , Vele christenen zullen ons welligt, om zich te verontschul
digen, fe gemoet voeren, dat ook Judas aan het Avondmaal heeft deel
genomen. Wij zullen in liet kort bewijzen, dat deze veronderstelling 
geen grond heeft in de Schrift. Volgens Joh. 13 : 26 antwoordde Jezus 
aan den discipel die in zijnen schoot was gevallen: «Deze is het, diett 
ik de bete, als ik ze ingedoopt heb, geven zal," en vers 30, //Hij (Ju
das) dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. Zeer duidelijk 
is het, dat de Heer niet van het brood des Avondmaals spreekt daar 
hij er bijvoegt, als ik ze ingedoopt heb; het was dus eene bete van 
het Paasehlam en derhalve vóór de instelling des Avondmaals, daar 
Lukas ons verhaalt dat Jezus na het Avondmaal (den Paaschmaaltijd) 
den beker nam, en daar Judas terstond nadat hij de bete genomen had, 
heenging, was hij derhalve niet bij de instelling des Avondmaals tegen
woordig. Mattheus en Markus komen hiermede overeen, terwijl in 
het verhaal bij Lnkas vers 19, 20 achter vers 21 — 30 moet geplaatst 
worden, volgens eene gewoonte die wij meermalen in de Schrift vin
den, dat het hoofdverhaal vooraf komt en daarna de meerdere bijzon
derheden volgen. Judas is dus niet bij het Avondmaal tegenwoordig 
geweest. (Aanm. v. d. vert.) 

(t) Het gevoelen van sommigen, dat het breken des broods, 
•waarvan op verschillende plaatsen in de Schrift wordt gesproken, niet 
hetzelfde is als het Avondmaal, wordt èn door 1 Cor. 10 : 17, èn door 
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was de opstandingsdag; en slechts uit kracht Zijneropstanding 
kunnen wij Zijnen dood op de regte wijze verkondigen. 
Toen de strijd voorbij was, kwam Melchisedek en bragt 
brood en wijn en zegende Abraham in den naam des Heeren. 
Zoo kwam ook onze Melchisedek, nadat de strijd voorbij 
was, in de opstanding met brood en wijn om de harten 
van Zijn volk te sterken en te verheugen. Die dag zag 
de eerste christenen, slechts gescheiden door de plaats, 
verzameld om de tafel des Heeren, als één ligchaam, door 
éénen Geest gedoopt. Zij hielden den grondslag van de een
heid van Christus gemeente yast. Welk een dag van 
zegen was deze eerste dag der week! Hoe werd door 
deze eenheid de naam Gods en het volmaakte werk van 
Christus verheerlijkt en met welke kracht en vreugde werd 
op dezen dag des Heeren dood en Zijne wederkeer verkon
digd! Wie heeft aan de christenen het regt gegeven om 
van deze orde af te wijken? Welligt de afval? Waarom 
denken er zoo vele christenen, dat het genoeg is om de 
drie of zes maanden of eens in het jaar het avondmaal 
te vieren? Kunnen wij te dikwijls gezegend worden en 
Zijnen dood verkondigen ? Laat ons toch in alle opzigten 
eenvoudig tot Gods Woord terugkeeren. 

Wat nu eindelijk de wijze der viering betreft, zoo 
moeten de christenen toch voor alles toonen dat hetjfbrood 
breken hun hoogste en eerste doel zij waarom zij aan den 
eersten dag der week te zamen komen. Het werk van 
Christus wordt door dit maal verkondigd en hieraan komt 

Hand. 2: 42 tegengesproken. In het eerste geval is het onwedersprekelijk 
dat Paulus over het Avondmaal spreekt, en dus hebben wij daardoor reeds 
een bewijs dat deze uitdrukking in de tijden der Apostelen voor de 
avondmaalsviering werd gebezigd. In Hand. 2 lezen wij: «-volhardende 
in de leer der Apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 
des broods en in de gebeden." Wat beteekent nu volharden in liefde-
maaltijden, want indien Lukas met de breking dès broods niet het 
Avondmaal bedoelt, dan spreekt hij dus van liefdemaaltijden. Had de 
Heer Jezus dan liefdemaaltijden ingesteld? Dit wordt ons nergens ge
zegd, ja er is zelfs geen spoor van in de Evangeliën te vinden, en 
derhalve kon Lukas onmogelijk spreken van volharden in liefdemaal
tijden, bovendien zien wij dat de uitdrukking liefde-maaltijd wel dege
lijk in de tijden der Apostelen in zwang was, zooals uit Judas : 12 
blijkt. Wanneer Lukas dus dit bedoeld Had, dan zou hij het gewone 
gebruikelijke woord hebben gebezigd. (Aanm, v. d. vert.) 
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de eerste plaats toe. Is er behalve het persoonlijke verkeer 
met God, iets heerlijker dan de gemeenschap onder elkan
der. Gelijk de gemeenschappelijke aanbidding en de lof-
gezangen , die zich bepaald tot God wenden, eene hoogere 
plaats innemen, dan de opbouwing, zoo ook het Avond
maal , waar wij direkt met het Lam, dat voor ons geslagt 
is, verkeeren. Na de breking des broods moet den H. Geest 
de gelegenheid gegeven worden, door opbouwing en stich
ting te dienen. Het is het ambt des H. Geestes, den naam, 
den persoon en het werk van Christus te ' verhoogen en te 
verkondigen; Hij alleen mag de vergaderingen der chris
tenen regeren, en Hij zal het werk van Christus steeds 
de eerste plaats geven. 

De breking des broods is in onze dagen op den achter
grond geplaatst. De tafel, waaraan den Heer de eerste 
plaats toekomt, is uit het oog verloren en aan den mensch 
den voorrang gegeven. Zoo lang de christenen geen afstand 
doen van alles, wat zij niet als christenen hebben, kan de 
eenheid der gemeente niet verkregen worden. Zoo lang 
zij zich niet eenvoudig als discipelen van Jezus om de 
tafel des Heeren vereenigen, maar als Lutherschen, Gere
formeerden, Baptisten, Methodisten enz, wordt het lig-
chaam des Heeren verscheurd en de H. Geest onteerd. 
Ik aĵ g niet, dat dezulken onder hen, die onzen Heer 
Jezus van harte liefhebben, geene kostelijke waarheden 
bezitten, maar ik zeg, dat zij geene waarheid hebben, die 
hen kan verhinderen, zich met alle waarachtige geloovigen 
tot de breking des broods te vergaderen. Zou eene waar
heid kunnen verhinderen de eenheid der gemeente daar te 
stellen? Onmogelijk! — Dit kan alleen een sektegeest. 
Alle Christenen zijn »één ligchaam en één geest." 

De Heer geve aan al Zijne kinderen een eenvoudig oog 
en eenen ootmoedigen en opregten geest. Amen. 

(Uit het Hoogduitsch.) 
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Geene bewustheid meer van zonden. 
(Hebr. 10). 

Het doel der verlossing is , om ons in de nabijheid Gods 
te brengen, gelijk er geschreven staat: »Christus heeft 
eens voor de zonden geleden, Hij regtvaardig voor de 
onregtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen." 
(1 Petr. 3 : 18). Wat is echter onze toestand voor God, 
als wij zoo nabij gebragt zijn? Het is van zeer veel 
belang, dit goed te verstaan. — Wij kunnen onmogelijk 
in Gods tegenwoordigheid gelukkig zi]n, zoo wij nog eenig-
zins moeten denken, dat Hij tegen ons is. Ik heb de vol
komene zekerheid noodig, dat voor Hem geene zonde meer 
op mijn geweten ligt. Het gevoel van verantwoordelijkheid 
maakt den mensch steeds zeer ongelukkig, zoolang er sprake 
is van de zonde, als tegen ons zijnde. Indien wij over 
de verhouding van een' knecht tot zijnen heer, of van 
een kind tot zijne ouders denken, dan weten wij, dat zoo
wel het geweten van den knecht als van het kind altijd 
ongerust zal zijn door het gevoel, dat er iets is dat gestraft 
zal worden. Evenzoo zal de tegenwoordigheid Gods inder
daad verschrikkelijk zijn, zoo lang het geweten niet goed 
d. i. niet volkomen gereinigd is. Alleen in het gevoel 
Zijner liefde en in de volkomene zekerheid, dat de eenmaal 
gereinigde aanbidder geene bewustheid meer heeft van 
zonde, kan ik werkelijk vreugde vinden. 

God spreekt over ons standpunt naar Z ij n e gedachten, 
al zijn die ook niet de e r v a r i n g e n van ons hart.» Er 
is een onderscheid tnsschen de werking van Gods Geest, 
om mij t o t J e z u s t e b r e n g e n , en Zijne werking 
in mijne ziel, om de liefde Gods in mij te voorschijn te 
brengen. Het voorwerp mijner ervaring is hetgeen in mijne 
ziel gewerkt wordt, terwijl het getuigenis van het werk 
van Jezus mij vrede geeft. Een christen, die aan de liefde 
des Vaders voor hem' twijfelt,' en vrede zoekt in hetgeen 
in zijn eigen hart omgaat, twijfelt voorzeker aan de waar
heid Gods. 

Het evangelie is de openbaring, die God van zichzelven 
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gegeven heeft; het openbaart Gods liefde jegens ons en 
hetgeen in Zijn hart is. Ik mag de getuigenis van Gods 
liefde vertrouwen, maar niet wat ik van mij zelven denk. 
De Apostel zegt: «want Christus, als wij nog krachteloos 
waren, is te Zijner tijd voor de goddeloozen gestorven." 
Het is waar, dat het zeer veel moeite kost om ons hart 
te breken, opdat wij tot de overtuiging zouden gebragt 
worden, dat wij verlorene en veroordeelde zondaars zijn; 
en het evangelie roept ons dit toe, opdat wij de vreugde 
en den vrede leeren kennen van de oneindige liefde Gods 
voor ons. 

Men zou kunnen denken, dat de verwijdering van Adam 
uit het Paradijs, eene voldoende waarschuwing zou geweest 
zijn; dit was echter zoo niet, want zijn eerstgeborene was een 
moordenaar. Evenzoo heeft het oordeel van den zondvloed, 
zelfs niet voor eenen tijd, de zonde doen ophouden, daar 
wij terstond daarop Noach dronken zien en Cham zijnen 
vader onteert. En hoewel het scheen, dat het vuur van 
Sinaï, hetwelk zelfs Mozes met schrik vervulde, voldoende 
zou zijn om de oproerige harten onder Gods hand te onder
werpen , zoo leeren wij toch uit de oprigting van het gou
den kalf, dat het hart des menschen ten éénemale 'boos 
is. — » Een kwade boom brengt kwade vruchten voort'' — 
ziedaar het eenige beeld waaronder God het volk Israêls 
kon voorstellen. Hij kan er om heen graven en hem 
bemesten, zooveel Hij wil — echter zal hij niets dan kwade 
vruchten voortbrengen. Ten laatste zeide Hij: »Ik heb 
nog eenen zoon, misschien zullen zij mijnen zoon ontzien;" 
doch de mensch wilde liever.de wereld voor zich houden 
en kruisigde Jezus. En ziende op het kruis zeide Jezus: 
»Nu is het oordeel dezer wereld." 

Bij de kruisiging werd het voorhangsel midden door-
gescheurd en het heiligdom geopend. Hetgeen God achter 
het voorhangsel was straalde nu in zijne gansche volheid 
naar buiten. Als de genade mij dit openbaart,' dan verkrijg 
ik vertrouwen. Ik zie wel is waar, dat God heilig is en 
dat Hij heiligheid verwacht, maar de vrede Gods bestaat 
daarin, dat wij weten, wat Hij voor ons is en niet, wat 

liever.de
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wij voor Hem zijn. Hij kent de slechtheid onzer harten; — 
niets kan slechter zijn, dan de verwerping van Jezus. 
De vijandschap der menschen en de liefde Gods hebben 
zich in het kruis ten volle geopenbaard. In het kruis 
openbaarde zich het hart Gods, hoe het voor zondaars 
gezind is; en dat is onze behoudenis. 

Dood en oordeel verkondigen mij mijne verlossing. God 
heeft de zonde in het offer van Zijnen veelgeliefden Zoon 
geoordeeld; om de zonde weg te doen, moest zij geoor
deeld zijn. Jezus onderging de straf; en dit deed den 
voorhang scheuren en openbaarde, wat God werkelijk is. 
Dezelfde straf, die van Gods heiligheid uitging, nam de 
zonde weg, die door Zijne heiligheid werd geoordeeld. 

De onreine en bevende zondaar heeft de volkomene 
zekerheid van de liefde Gods noodig en de volkomene 
reiniging des gewetens. 

»Door de genade Gods heeft Jezus den dood gesmaakt;" 
(Hebr. 2; 9) — de dood, die prikkel der zonde, is in het 
kruis van Christus als het bewijs van Gods genade gezien. — 
Er kan geen grooter bewijs van Gods liefde gegeven 
worden, dan God zelf gegeven heeft » door Zijnen eigenen 
Zoon niet te sparen." Men zou echter kunnen vragen: 
Maakt mijne zonde dit niet krachteloos ? Neen, God kende 
al uwe zonden, en heeft voor allen genoeg gedaan. »Het 
bloed van Jezus Christus Zijnen Zoon reinigt van alle 
zonden." 

Om gemeenschap met God te hebben, moet het geweten 
gereinigd zijn; wanneer de ziel niet in vrede is, kan er 
geene gemeenschap plaats hebben. Wij lezen in Hebr. 
10: 14: «Met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid vol
maakt degenen, die geheiligd worden." Zeer dikwijls 
worden de vruchten des geloofs verward met datgene, 
waarop het geloof rust. Het geloof rust altijd op Gods 
getuigenis aangaande het bloed van Jezus, zoo als Hij dit 
in Zijn Woord heeft geopenbaard; het rust volstrekt niet 
op onze ervaring. Jezus zeide: »Zie ik kom om uwen wil 
te doen, o God!— in welken wil wij geheiligd zijn, door de 
offerande des ligchdams van Jezus Christus eenmaal geschied" 
»Wij zijn geheiligd;" — dit is niet iets, dat wij moeten 
trachten te bereiken; het was de wil Gods dit te doen; en 
het werk, om onze zielen tot Hem te brengen, is geschied. 
Jezus heeft gezegd: «Het is volbragt." Wanneer dit ech
ter werkzaam in ons zal zijn moeten wij er ook kennis van 
hebben. Iemand kan bereid zijn onze schulden te betalen, 
zelfs zou hij ze reeds betaald kunnen hebben; zoo lang 
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wij dit echter niet wisten zouden wij even ongelukkig 
zijn als te voren. Wij worden niet geroepen aan eene 
belofte te gelooven, volgens welke Jezus zou sterven en 
weder opstaan; maar het werk is volbragt. Hij heeft zich 
geplaatst aan de regterhand Gods, nadat Hij door Zijne 
offerande onze zonden had weggenomen; en opdat ik weten 
zou, dat het werk volbragfc is, zond Hij den H. Geest 
neder, om te getuigen, dat God volkomen vojdaan is. 

G od kende de grootheid van onze schuld volkomen, 
en toch heeft Hij verklaard: »hunne zonden en hunne 
overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken;" en het geloof 
rust bij dit woord: «God is waarachtig!" — «Die Zijne 
getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat 
God waarachtig is." (Joh 3 : 33). Met betrekking tot het 
bloed van het paaschlam zeide de Heer tot Israël in 
Egypte: «Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbijgaan." 
Zouden wij soms daar in een huis, welks deurposten met 
dit bloed bestreken waren, bedenkingen gehad hebben? 
Zouden wij niet overtuigd geweest zijn, dat de engel 
voorbij zou gaan? Het geloof is steeds goddelijke zeker
heid. God heeft gezegd: »Ik zal geene zonde meer geden
ken." Dit is de oorzaak, waarom wij in het heiligdom 
ingaan. »De eenmaal gereinigde aanbidder heeft geene 
bewustheid meer van zonden''' 

God heeft berust in het werk Zijns Zoons, en onze 
vrede en vreugde rusten op de erkentenis hiervan. God 
heeft niet alleen berust in het leven Zijns Zoons, ofschoon 
dit volkomen heilig was, maar in Zijn werk aan het kruis; 
en dit was niet mogelijk zoo er met betrekking tot onze 
zonden nog iets noodig was te doen. God werd in den 
mensch verheerlijkt, even als Hij in den mensch, den 
eersten Adam, onteerd was. Christus heeft dit aldus 
uitgedrukt: «Nu is de Zoon des menschen verheerlijkt en 
God is in Hem verheerlijkt." 

Dit alles weet ik door de waarachtige getuigenis Gods. 
Hebt gij, lieve lezer, in deze rust Gods uwe rust gevon
den? Indien niet, weet dan, dat gij ze te vergeefs in 
uw eigen hart zoekt; gij zuit ze daar nimmer vinden. 
Zij is slechts in Jezus te vinden, en Jezus zegt: »Komt 
allen tot mij, en ik zal u ruste geven." — O , mogten 
toch allen hier beneden de volkomene rust gevonden hebben. 

(Vertaald). 
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CU EN UW HUIS 
OF 

de Christen in zijn huisgezin *). 

E r zijn twee huizen, welke eene gewigtige plaats in het 
Woord Gods bekleeden, namelijk het huis Gods en het huis 

van den dienstknecht Gods. God hecht een onmetelijk 
gewigt aan Zijn hu i s ; en te reg t , want het is het Zijne. 

Zijne waarheid , Zijne ee r , Zijn wezen, Zijne heerlijkheid, 
zijn in het karakter van Zijn huis ontwikkeld, gelijk Hij 
ook wenscht , dat het afdruksel van hetgeen Hij is helder 
zal afschijnen op alles, wat Hem toebehoort. 

Heeft God een huis , dan moet het zeker zoodanig een 
zijn, waar de godsvrucht woont; het moet een hei l ig , gees
telijk, rein en hemelsch huis zijn, en moet a l die eigen
schappen "ïiiet slechts in beschouwing, ïnaar in werkelijk
heid bezitten. He t standpunt van het huis is gelijk God 
dit eenmaal bepaald heeft; maar zijn praktische toestand 

*) Dit voortreffelijke stuk zal misschien op eenige lezers den indruk 
maken van zeer wettisch te zijn, waardoor dan de nuttige en heilzame 
invloed, die het op hun geweten zou kunnen uitoefenen, zeer zou ver
zwakt worden; om dit te vermijden zullen wij zoo kort mogelijk uit 
een zetten uit welk oogpunt de schrijver den christen hier beschouwt. 
Hij ziet hem hier voor zie,h als een dienaar Gods, niet als een kind 
Gods — hoewel deze betrekking blijft bestaan — en als zoodanig ver
antwoordelijk voor al zijne daden, als zoodanig op dezelfde lijn staande 
met al de geloovigen uit het Oude Testament, waarom ook al wat hun 
overkwam voor ons tot waarschuwing dient, opdat ook wij niet, even 
als zij van God zouden afwijken en Hem door onze daden zouden 
onteeren. — Als bruid van Christus zijn wij reeds in dea hemel gezet 
en is onze wandel in den hemel en zoo lang wij door het geloof daar 
verkeeren, hebben wij met dit alles niets te maken, daar houdt alle 
verantwoordelijkheid op; zoodra wij echter in ongeloof zijn — en dat 
zijn wij, zoodra wij niet overeenkomstig Gods heiligheid wandelen — 
zoo komt God met Zijne vermaningen tot ons en stelt ons onze ver
antwoordelijkheid als Zijne dienaren voor. Het is daarom van zeer 

root belang te weten, hoe God ten allen tijde heeft gewild, dat Zijne 
ienaren zouden wandelen. De Heer zegene daarom deze bladen en 

verhoede, dat men door een verkeerd begrip van vrijheid en genade, 
de kracht van Zijn woord en van Zijnen wil verzwakke. 

(Aawni, v, d. vert.) 
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wordt bepaald door den wandel der zullen, die er een 
deel van uitmaken. 

Vele zielen kunnen bekwaam zijn de waarheid en het 
gewigt der beginselen te verstaan, die op het huis Gods 
betrekking hebben; maar vergelijkenderwijs vindt men er 
weinigen, die eene evenredige mate van opmerkzaamheid 
verleenen aan die beginselen, welke het huis moeten beheer-
schen van den dienstknecht Gods. En toch wanneer iemand 
de vraag opwierp: welk huis is, na het huis Gods, het 
gewigtigste ? — men zou niet anders kunnen dan hem ant
woorden: het huis van den dienstknecht Gods. 

Daar niets met meer magt op het geweten werkt dan 
het heilig gezag van Gods "Woord, wensch ik eenige plaat
sen nit de H. Schrift aan te halen, welke met kracht en 
duidelijkheid aantoonen, welke de gedachten van God zijn 
ten opzigte van datgene, wat het huis van een Zijner kin
deren wezen moet. 

Toen de goddeloosheid van de wereld vóór den zond
vloed tot haren hoogsten top gestegen, en het einde van 
alle vleesch voor een regtvaardig God gekomen was; ter
wijl Hij op het punt stond de stroomen van Zijn oordeel 
over dit gansche- tooneel der verdorvenheid te doen heen
gaan , toen klonken in Noach's ooren de liefelijke woorden: 
»Ga gij met uw gansche huis in de ark; want u heb ik 
gezien regtvaardig voor Mijn aangezïgt in dit geslacht." 
(Gen. 7 : 1). 

Men zal misschien, en teregt, opmerken, dat Noach 
hier een type van Christus was, als het ware Hoofd van 
het gansche gezin dergenen, die krachtens hunne veree-
niging met Hem verlost zijn. Maar nogtans zie ik in de 
geschiedenis van Noach nog iets anders dan alleen een 
type; ik zie hier en in andere gelijksoortige gevallen een 
beginsel, dat ik reeds dadelijk bij den beginne van deze 
regelen duidelijk uitspreken zal, namelijk: *Het huis van 
eiken dienstknecht Gods heeft, uit hoofde van zijne verbinding 
met hem, voorregten, en hij is derhalve verantwoordelijk *). 

*) De lezer zal, hoop ik, nipt meenen, dat ik door deze woorden 
de noodzakelijkheid van de werking des H. Geestes, met betrekking 
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Deze stelling heeft uitgestrekte praktische gevolgen; en 
zulks door het Woord Gods te bewijzen is ons doel. 
Wanneer wij genoodzaakt waren bij vergelijking- te oor-
deelen, zoo vonden wij zeer ligt eenen grond voor ons 
beweren; want welke persoon, die het karakter en de 
wegen Gods kent, zou kunnen gelooven, dat God aan Zijn 
huis een uitnemend, en aan dat van Zijnen dienstknecht 
een luttel gewigt zou hechten? Onverschilligheid jegens 
één Zijner kinderen zou tegen het wezen Gods zijn; en 
God is onveranderlijk. Wij zijn echter niet tot zulk eene 
vergelijking beperkt, om deze zoo ernstige en zoo prak
tische vraag te behandelen. De door ons aangehaalde 
plaats is maar het begin eener reeks van andere plaatsen, 
welke bepaalde bewijzen zijn voor datgene, wat ik wensch 
te doen verstaan. In Gen. 7 : 1 vinden wij de veelbe-
teekenende woorden «pij en uw huis" onafscheidbaar ver
bonden. God openbaart daarin voor Noach niet een heil, 
waarvan zijn huis geen nut zou hebben. Nooit deed Hij 
aldus. Dezelfde ark, die voor Noach is geopend, is het 
ook voor de zijnen. Waarom? Misschien, omdat zij getrouw 
waren? Neen, maar omdat Noach zulks was, en zij aan 
hem verbonden waren. God geeft hem, om zoo te spre
ken een vrijgeleide voor zich en zijn huisgezin. Ik her
haal het, zulks verzwakt in geenen deele het typische 
karakter van Noach. Ik erken dit voorbeeldige in hem; 
maar ik zie daarin ook de grondstelling dat men, onder 
welke omstandigheden ook, een mensch niet van zijn huis 
mag afscheiden, als waardoor eensklaps de meest gren-
zenlooze verwarring en het diepste zedenverval zou ont
staan. Het huis Gods is in eenen toestand van zegening en 
van verantwoordelijkheid geplaatst, omdat het met Hem ver
tot de wedergeboorte van kinderen uit christelijke ouders, zou willen 
ontkennen of verzwakken. «Niemand, ten zij hij wederom geboren morde, 
kan het koningrijk Gods zien." Dit nu is even zoo waar van het kind 
eens christens als van ieder ander. De genade is geen erfgoed. Wat 
ik slechts beweren wilde is dit, dat de H, Schrift den mensch niet 
afgezonderd van zijn huis beschouwt; dat de christelijke vader ten 
opzigte van zijne kinderen op God kan rekenen; en dat hij verant
woordelijk is om ze voor God op te voeden. Hoe moet men anders 
Efez. 6 vers 4 verstaan? 

8" 



128 

eenigd is; en op gelijken grond is de toestand van het Huis 
des dienstknechts Gods dezelfde. Dit willen wij aantoonen. 

De tweede plaats, die ik wilde aanhalen, betreft het 
leven van Abraham: «En de Heer zeide: zal Ik voor 
Abraham verbergen wat Ik doe? — Want Ik heb hem 
gekend, dat hij zijnen kinderen en zijn huis na hem zoude 
bevelen, en zij den weg des Heeren houden, om te doen 
geregtigheid en gerigte, opdat de Heer over Abraham brenge, 
hetgeen Hij over hem gesproken heeft." (Gen. 18 : 17 — 19). 

Hier vinden wij geene vraag aangaande de zaligheid, 
maar over de gemeenschap aan de gedachten en raadsbe
sluiten Gods. Moge de christelijke huisvader het opmer
ken en ter harte nemen, dat, toen God een' mensch zocht, 
wien Hij Zijne geheimen kon openbaren, Hij den zoodani-
gen verkoos, die aan «zijne kinderen en zijn huis beval 
de wegen des Heeren te houden.'' 

Deze omstandigheid kan niet nalaten eenen levendigen 
indruk op een teeder geweten uit te oefenen; want indien 
er ééne zaak is waarin de christenen meer dan in iets 
anders te kort gekomen zijn, zoo is het in de roeping, 
«hunnen kinderen en hun huis" te bevelen den Heer te 
dienen. Zij hebben zeker in deze zaak God niet voor oogen 
gehad; want hadden zij gelet op de wegen Gods met 
betrekking tot Zijn huis, zoo zouden zij gezien hebben 
dat die wegen steeds van het beginsel der in geregtigheid 
uitgeoefende magt uitgingen. Hij heeft Zijn heilig gezag 
op vaste grondslagen gelegd en onveranderd gehandhaafd. 
»Uwe getuigenissen zijn zeer vast. De heiligheid versiert 
Uw huis, o Heere! tot lange dagen!" Nu behoort de 
dienstknecht steeds zijnen Heer tot voorbeeld te nemen; en 
wanneer God Zijn huis regeert met eene in geregtigheid 
uitgeoefende magt, zoo moet ook ik het mijne alzoo rege
ren ; want indien ik ook maar in eenige bijzonderheid door 
mijne daden van God afwijk, zoo ben ik juist in die ééne 
bijzonderheid in 't onreine, dit is duidelijk. Nogtans, zoo 
als reeds gezegd is, regeert God niet alleen Zijn huis; 
maar Hij bemint het ook; Hij prijst en vereert met Zijn 
vertrouwen allen, die Hem daarin navolgen. 
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In de aangehaalde bijbelplaats hooren wij Hem zeggen: 
»Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe?" Waarom 
zulks ? Alleen; omdat hij zijnen kinderen en zijn huis beve
len zon den Heer te dieüën. Een mensch, die het ver
staat zulks aan zijne kinderen te bevelen is het vertrouwen 
van God waardig. Dit is eene zeer bijzondere waarheid, 
welker kracht ik hoop dat het geweten van menig chris
telijk ouderpaar zal treffen. Ach! velen onder ons zullen, 
terwijl zij Gen. 18 : 19 lezen én overdenken, weldoen 
met zich te verootmoedigen voor Hem, die deze woorden 
heeft doen ter nederschrijven en bekend maken, en met 
hunne nalatigheid en ontrouw in dezen voor Hem te 
belijden. 

Waarom bevinden wij ons in dien toestand? Waarom 
zijn wij nalatig geweest in die ontzaggelijke verantwoor
delijkheid , welke ten opzigte van de besturing onzes hui
zes op ons gelegd is? Het eenige antwoord, dat men naar 
mijne gedachten op deze vraag kan geven is, dat wij niet 
verstaan hebben het voorregt, aan dit huis van wege onze 
verbinding met ons geschonken, door het geloof te ver
werkelijken. Het verdient opmerking dat onze eerste twee 
bewijzen ons zeer naauwkeurig de beide groote deelen van 
ons onderwerp voor oogen stellen, namelijk ons voorregt 
en onze verantwoordelijkheid. Bij Noach vinden wij het 
woord »gij en uw huis" in betrekking tot de behoudenis; 
bij Abraham vinden wij hetzelfde woord ten opzigte van 
de besturing des huizes. Het verband is zoowel opmerke
lijk als schoon; en hem wien het geloof ontbreekt om zich 
het voorregt toe te eigenen, zal ook de zedelijke kracht 
missen, om ten opzigte van de verantwoordelijkheid getrouw 
te zijn. God beschouwt het huis van een mensch als een 
deel van hem; en de mensch kan dus noch in de theorie, 
noch in de praktijk dit verband loochenen, zonder eene 
ontzettende schade te lijden en het getuigenis, dat hij 
geroepen is van Christus af te leggen, op het spel te 
zetten. 

Nu ontstaat voor het geweten van christelijke ouders 
de vraag: Verlaat ik mij op God voor mijn huis1? en regeer 
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ik mijn huis voor God? Dit is in waarheid eene belangrijke 
vraag; nogtans is het te vreezen, dat maar weinigen het 
gewigt en den ernst daarvan gevoelen zullen. 

Misschien wenscht mijn lezer nog andere schriftbewijzen 
te ontvangen voor het regt dat wij hebben om, wat ons 
huis betreft, op God te rekenen. Ik zal daarom voort
gaan met eenige schriftuurplaatsen aan te halen. 

Al dadelijk stel ik eenen trek uit de geschiedenis van 
Jakob in het licht. »En God zeide tot Jakob, trek naar 
Bethel." Dit woord schijnt alleen tot den persoon van 
Jakob gerigt te wezen, nogtans denkt hij er niet alzoo 
over; want nooit — noch wat het voorregt, noch wat de 
verantwoordelijkheid aangaat — kwam het hem in de ge
dachte zich af te zonderen van zijn huisgezin, waarom er 
ook onmiddelijk op. volgt: » Toen zeide Jakob tot zijn huis
gezin en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde 
goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u , en 
verandert uwe kleederen; en laten wij ons opmaken, en 
optrekken naar Bethel" (Gen. 35 : 1 — 4). 

Wij zien daaruit, dat eene roeping, tot Jakob gekomen, 
diens gansclie huis onder verantwoordelijkheid brengt. 
Jakob werd geroepen in het huis Gods (Beth-el) te gaan, 
en aanstonds ontstaat in zijn geweten de vraag: »Is mijn 
huis in een? behoorlijken toestand om zulk eene roeping op 
te volgen?" 

Wij komen thans tot de eerste hoofdstukken van het 
2de boek van Mozes, waar wij lezen dat ééne van de vier 
tegenwerpingen van Farao, toen hij den kinderen Israëls 
weigerde uit te trekken, in het bijzonder op de kleine 
kinderen betrekking heeft: »Toen werden Mozes en Aaron 
weder tot Farao gebragt, en hij zeide tot hen: Gaat henen, 
dient den Heere uwen God! wie en wie zijn zij, die gaan 
zullen? En Mozes zeide: wij zullen gaan met onze jonge 
en met onze oude lieden; met onze zonen en met onze 
dochteren, met onze schapen en met onze runderen zullen 
wij gaan; want wij hebben een feest des Heeren." (Exod. 10 : 
8 , 9 ) . De reden waarom zij de jongen en de ouden met 
zich moesten nemen, was dat zij een feest des Heeren 
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hadden te vieren. " Het verstand zou zeggen: »Maar hoe 
kunnen deze kleine schepsels een zoodanig feest begrijpen? 
Vreest gij niet vormelijke menschen van hen te maken?" 
Het antwoord van Mozes is eenvoudig en beslissend: »Wij 
zullen optrekken met onze jongen, enz want wij 
hebben een feest des Heeren!" 

De Israëlitische ouders hadden geenszins de gedachte, 
dat zij ééne zaak voor zich zei ven moesten zoeken en eene 
andere voor hunne kinderen. Zij verlangden niet om huns 
zelfs wil naar Kanaan, en voor hunne kinderen naar 
Egypte. Hoe zouden zij zich hebben kunnen voeden met 
het manna der woestijn en het koren van het land der 
belofte, terwijl hunne kinderen gevoed werden met de 
uijen en het knoflook van Egypte? Dit zou hun onmo
gelijk zijn geweest! Noch Mozes, noch Aaron zouden 
alzoo hebben kunnen handelen. Zij gevoelden dat eene 
roeping, die van God tot hen kwam, ook hunne kinde
ren gold; en bovendien zouden zij, wanneer zij daarvan 
niet ten volle overtuigd waren geweest, naauwelijks langs 
den éénen weg Egypte zijn uitgegaan, of hunne kinderen 
zouden hen langs eenen anderen weg weder daarheen 
teruggetrokken hebben. Dat zulks zou gebeurd zijn, wist 
satan al te goed; hij leide daarom in Farao's mond de 
tegenwerping: «Niet alzoo, maar gij mannen trekt heen." 
Dit is het zelfde wat vele christenbelijders in onze dagen 
doen of liever beproeven te doen. Zij belijden uit Egypte 
uit te gaan om den Heer te dienen, en laten er hunne 
kinderen achter, zij belijden »drie dagreizen in de woes
tijn" te hebben gemaakt, of met andere woorden de wereld 
verlaten te hebben, der zonde gestorven en met Christus 
opgestaan te zijn, als de zoodanigen die een hemelsch 
leven bezitten, en erfgenamen eener hemelsche heerlijkheid 
zijn;—maar hunne kinderen laten zij achter in de handen 
van Farao, in de klaauwen satans. Zij hebben van de 
wereld afstand gedaan voor zich zelven, en zij kunnen 
dit niet voor hunne kinderen. Des zondags omhangen zij 
zich met de belijdenis van vreemdelingen en pelgrims te 
zijn; zij zingen geestelijke liederen, spreken gebeden uit, 
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stichten, leeren, en schijnen te behooren tot de zoodanigen, 
die in het hemelsche leven verre gevorderd zijn, en vol
gens hunne ondervinding de grenzen van Kanaan (in den 
geest zijn zij reeds daar) bijna bereikt hebben; maar ach! 
van den maandag morgen te beginnen weerspreken al hunne 
handelingen, al hunne weer opgevatte gewoonten hunne 
belijdenis van den vorigen dag. Hunne kinderen worden 
voor de wereld opgevoed. Het doel, de aard en de gang 
der opvoeding, die zij aan hunne kinderen geven, de keuze 
van een toekomstig beroep, dit alles is wereldsch in den 
meest waren en strengen zin van het woord. Mozes en 
Aaron zouden eene zoodanige handelwijze even zoo min 
goedgekeurd hebben, als een zedelijk opregt en in waarheid 
regtschapen gemoed ze begrijpen kan. 

Ik moet voor mijne kinderen geen ander beginsel te 
volgen, geen ander doel na te streven, geen ander uitzigt 
te koesteren hebben, dan die ik voor mij zelven heb, en 
moet hun zelfs niet eens toestaan eene andere gedachte 
daarover in hunne harten te kweeken. Wanneer Christus 
en diens heerlijkheid voor mij voldoende zijn, zoo zijn zij 
zulks ook voor mijne kinderen; maar het is noodig dat 
het bewijs dat deze voor mij voldoende zijn, niet dubbel
zinnig zij. Het karakter van christelijke ouders dient 
zoodanig te wezen, dat., ten opzigte van hunne maatschap
pelijke bestemming zoowel als van hunne roeping tot den 
hemel niet de minste twijfel oprijst. Wat zal mijn kind 
denken, wanneer ik hem mijnen innigen wensch uitdruk 
dat hij Christus en den hemel deelachtig moge worden, 
en ik hem te gelijkertijd voor de wereld opvoed? Wat 
zal hij gelooven? Wat zal den sterksten invloed op zijn 
hart en zijn leven uitoefenen. Mijne woorden of mijne 
daden ? Moge het geweten antwoorden, en moge dit ant
woord volkomen en opregt zijn, moge het uit de verbor-
genste diepte der ziel voortkomen en zonder tegenspraak 
toonen, dat de vraag is verstaan in datgene wat zij ern
stigs en doordringends bevat. 

Het moet ieder ernstig mensch, die naauwkeurig den 
tegenwoordigen toestand des christendoms nagaat, in het 



133 

oog vallen, dat deze zich zeer ziekelijk vertoont, dat hij 
iets door en door bedorvens in zijnen schoot bevat. Ach, 
hoe weinig denkt men aan het getuigenis dat wij van den 
Zoon Gods geroepen zijn af te leggen! De persoonlijke 
zaligheid schijnt bij negen en negentig van de honderd 
christenbelijders alles te zijn wat hun belang wekt; als of 
wij hier beneden waren gelaten om verlost te worden in 
plaats van om als verlosten Christus te verheerlijken. Nu 
echter zou ik in liefde en te gelijk met opregtheid mijnen 
lezers willen vragen, of niet het verval betrekkelijk het 
getuigenis voor Christus voornamelijk te wijten is aan het 
veronachtzamen van de grondstelling, die wij begrepen 
vinden in de woorden: »gij en uw huis." Ik ben overtuigd 
dat dit verzuim althans eene der voornaamste oorzaken 
daarvan is. Dit staat vast dat veel wereldsgezindheid, 
veel verwarring, veel zedelijk kwaad in ons midden is 
ingeslopen, omdat onze kinderen in Egypte achter gelaten 
zijn. Menigeen koos voor tien of twintig jaren eene 
uitnemende stelling met betrekking tot het belijden en het 
dienen in de gemeente en scheen met zijn geheele hart 
in het werk des Heeren te zijn; maar op eene treurige 
wijze keerde hij terug en verloor de kracht om het hoofd 
boven water te houden, en nog veel meer de kracht om 
anderen te helpen zich staande te houden. Roept dit 
alles niet luide den christelijken ouders toe: »Zorgt toch 
uwe kinderen niet in Egypte te laten f" Meer dan één vader-
hart is gebroken wegens ontrouw in het bestuur van zijn 
huis. Hij heeft zijne kinderen in eenen droevigen tijd 
van de sterkste teleurstellingen in Egypte achtergelaten; 
en. nu terwijl hij — misschien met opregte trouw en lief
derijken ernst —• beproeft hen voor het gevaar te waar
schuwen komt hij met zijne waarschuwingen slechts tot 
verleide en ongevoelige harten, die beslist en sterk ver
bonden zijn aan dat zelfde Egypte, waarin zijne eigene 
onbeslistheid en zwakheid hen heeft achtergelaten. Dit 
is een ernstig feit, welks bloote vermelding meer dan 
één hart zal kunnen angstig maken; maar de waar
heid moet gezegd worden. Is zij voor eenigen kwet-
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send, zij kan voor anderen tot eenè heilzame waar
schuwing zijn *). 

Ik keer terug tot de schriftuurbewijzen, welke ik leve
ren zou. Ook in het 4e boek van Mozes worden ons de 
Meine kinderen voorgesteld. Wij zagen reeds dat een ge-
loovige, die in gemeenschap met God verkeert, nooit met 
voordacht zijne kinderen in Egypte kan achterlaten. Zij 
moeten daarvan uitgaan, het koste wat het wil; maar noch 
het geloof, noch de trouw van christelijke ouders zijn daar
mee voldaan. Wij moeten niet alleen op God rekenen bij 
hunnen uitgang uit Egypte, maar ook bij hunne inleiding 
in Kanaan. In dit opzigt leed Israël op tastbare wijze 
schipbreuk; want toen de boodschappers uit Kanaan terug
keerden, liet het volk, bij het vernemen van de ontmoe
digende berigteu, zich de droevige woorden ontvallen: 
11 Waarom voert ons de Heer naar dat land, dat wij door 
het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kinderkens ten 
roof worden f Zou liet ons niet goed zijn naar Egypte weder 

4e keerenV (Num. 14 : 4.) Welk een verschrikkelijke 
iïelstoestand, welke zoo veel in hen was die listige en boos
aardige bedreiging van Farao verwezenlijkte . . . . » a l s 
ik u en uwe kinderen zal trekken laten! ziet toe, want er is 
kwaad voor ulieder aangezigC (Exod. 10 : 10). Het onge-

*) Het is eene groote onbeslistheid in de handelingen van chris
telijke ouders, wanneer zij de opvoeding van hunne kinderen toever
trouwen aan onbekeerde personen of zelfs aan de zoodanigen, die 
hoewel zij belijden christenen te zijn, niet den moed bezitten zich van 
de wereld af te scheiden. Het is natuurlijk, dat het kind ziet op 
dengene, die het opvoedt; en dat het geneigd is hem na te volgen. 
Welken wil kan nu echter de zoodanige aan het kind inboezemen, wien 
het opgedragen is het te leiden en te onderwijzen? Hij werkt daar
heen dat het kind hem navolge, en dat het opgroeije tot hetgeen hij 
zelf is. Welke beginselen kan hij inplanten, behalve die, welke zijnen 
eigenen geest beheerschen en welke den grondslag van zijn eigen 
karakter uitmaken? Wanneer het in dezen alzoo gesteld is, mag ik 
dan aan een onbekeerd, door wereldsche beginselen gedreven persoon 
de zorg over mijne kinderen, hunne opvoeding en de vorming van hun 
karakter toevertrouwen ? Dit zou het toppunt van dwaasheid en tegen
strijdigheid wezen. 

Dezelfde beschouwingen zijn van toepassing op de boeken welke de 
christelijke ouders aan hunne kinderen laten lezen. Een boek is zonder 
tegenspraak een onderwijzer, die, al is het dan ook onhoorbaar daarom 
niet minder zijnen invloed op den geest, het hart en het karakter van 
het kind uitoefent. 
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loof regtvaardigt altijd satan, en maakt God tot eenen leuge
naar ; terwijl daarentegen het geloof altijd God regtvaardigt 
en satan tot een' leugenaar maakt; en daar het onveran
derlijk waar is, dat ons geschiedt naar ons geloof, zoo is 
het ook altijd waar dat het ongeloof oogst wat het gezaaid 
heeft. Daarom was Israël ongelukkig omdat het ongeloo-
vig was. »Zoo waar ik leef, spreekt de Heer, indien ik 
ulieden niet doe gelijk als gij in mijne ooren gesproken hebt. 
Uwe doode ligchamen sullen in deze woestijn vallen; en al 
uwe getelden, naar uw geheele getal En uwe 
kinderkens, waarvan gij zeidet: «zij zullen ten roof worden.'" 
die zal Ik daarin brengen, en die zullen het land bekennen 
hetwelk gij smadelijk verworpen hebt. Maar u aangaande, 
uwe doode ligchamen zullen vallen in deze woestijn." (Num. 
14 : 28 — 32). In betrekking tot hunne kinderen beperk
ten zij den Heiligen Israëls. Dit was eene ernstige zonde, 
en het wordt tot onze leering ons medegedeeld. Geschiedt 
het ook niet menigmalen, dat het hart van christelijke 
ouders nadenkt over de wijze hoe zij met de kinderen zullen -
handelen, in plaats van hen eenvoudig op goddelijk gebied 
over te plaatsen. Men zal misschien zeggen: «wij kunnen 
geene christenen uit onze kinderen maken;" maar dit is 
hier de vraag niet. Wij zijn niet geroepen iets uit hen te 
maken; dit is Gods werk, en Zijn werk alleen. Maar wan
neer Hij tot ons zegt: »neemt uwe kinderen met u mee," 
zullen wij Hem dan ongehoorzaam zijn? — Of men kon zeg
gen: Ik mag mijn kind tot geen vormelijk mensch, en kan 
hem niet tot een waar christen maken. —Wanneer echter God 
in Zijne oneindige genade mij zegt: »Ik beschouw uw huis 
als een deel van u zelven; en terwijl Ik u zegen, zegen 
Ik ook uw huis," moet ik dan uit ongeloof des harten 
dezen zegen afwijzen onder het voorwendsel van vrees, van 
formalismus of van mijn onvermogen om de waarheid in 
te planten. God beware ons voor eene zoodanige dwaling! 
Verheugen wij ons veel meer met levendige dankbaarheid, 
dat God met een' zoo uitnemend rijken zegen ons geze
gend heeft, die zich niet slechts over ons, maar over allen 
die ons toebehooren, uitstrekt. En daar de genade ons 
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dezen zegen heeft toegestaan, zoo moet het geloof dien 
zegen aanvatten en hem aan ons huisgezin toeëigenèn *). 

Herinneren wij ons dat de weg om te bewijzen, dat wij 
van eene zegening weten partij te trekken, deze is dat wij 
getrouw zijn in de verantwoordelijkheid, welke door dien 
zegen op ons gelegd wordt. Te beweren, dat ik, om 
mijne kinderen naar Kanaan te kunnen geleiden, op God 
reken, en hen tevens voor Egypte op te voeden, is eene 
verderfelijke misleiding. Mijn gedrag verraadt dat mijne 
belijdenis eene leugen is, en ik kan mij niet verwonderen, 
wanneer God in zijne regtvaardigheid toelaat dat ik de 
bittere vruchten van mijne wegen inoogst. Ons gedrag 
is het beste bewijs voor de wezenlijkheid onzer overtui
gingen , en in deze gelijk in elke andere zaak is het woord 
des Heeren ernstig en waar: »Wanneer iemand wil des-
zelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit 
God is, dan of ik van mijzelven spreek." Maar dikwijls 
willen wij de leer verstaan, alvorens wij den wil doen, 
en het gevolg is, dat wij in de diepste onkunde blijven 
liggen* Den wil Gods te doen ten opzigte van onze kin
deren heet, zooals Hij zelf doet, hen als een deel van 
ons zelven te beschouwen, en ze dienovereeenkomstig op 
te voeden. Wij dienen niet alleen te hopen, dat zij later 
als kinderen Gods zullen openbaar worden; maar moeten 
ze beschouwen als dezulken, die reeds onder den zegen 

*) Velen troosten zich met de zekerheid, dat hunne kinderen nog 
eenmaal zullen bekeerd worden. Maar dit is niet hen tevens op god
delijk gebied over te zetten Wanneer wij de zekerheid hebben, dat 
zij kinderen Gods zullen worden, waarom handelen wij niet overeen
komstig deze zekerheid ? Wanneer wij wachten tot wij zekere bewijzen 
van bekeering in hen zien, zoo is liet duidelijk, dat wij op andere 
dingen zien, dan op de belofte Gods. De christen moet van nu aan 
zijn kind als het eigendom van Christus beschouwen; en hij is gehouden 
het dien overeenkomstig op te voeden, terwijl hij met volle zekerheid 
van God de beslissing afwacht. Indien ik, alvorens zoo te handelen, 
vruchten te gemoet zie, zoo is dit geen geloof; en in dien tijd zullen 
mijne kinderen om zoo te spreken, kunnen ronddwalen ver van de 
wegen des Heeren, otn Zijnen Naam en Zijn Evangelie nadeel toe te 
brengen. Mij zal het misschien voldoende zijn tot mij zelven te 
zeggen: «Zij zullen later bekeerd worden!" Neen, mijne kinderen 
moeten van nu aan een getuigenis voor God zijn; en zij kunnen het 
alleen in zooverre zijn als ik ze van nu aan op goddelijk terrein 
overplaats, en dat ik, wat hen betreft, met God wandel. 
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verkeeren, en in alle gevallen dienovereenkomstig met 
hen handelen. 

Men zou uit de woorden en daden van vele christenen 
kunnen besluiten, dat hunne kinderen in hunne oogen 
slechts heidenen zijn, die voor het tegenwoordige geene 
behoefte aan Christus, en zelfs geene betrekking op God 
hebben. Dit is zeker niet veel waarde aan het goddelijke 
zegel hechten. Het gaat hier in het geheel niet om 
de dikwijls bestreden vraag over den doop der kinderen 
of der volwassenen. Het is eenvoudig eene geloofsvraag, 
op grond en naar uitbreiding van het zoo genaderijke woord: 
»gij en uw huis" een woord, welks kracht en schoonheid 
ons te meer in het oog zal vallen, hoe verder wij in ons 
betoog vorderen. 

Ook in Num. 16 : 26 , 27 vinden wij de kinderen-
beschouwd als onafscheidbaar met hunne ouders vereenigd, 
en wel in een ontzettend oogenblik. En Mozes sprak tot 
de vergadering, zeggende: » Wijkt toch af van de tenten 
dezer goddelooze mannen, en roert niets aan van hetgeen hun
ner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hunne 
zonden." Zoo gingen zij op van de woning van Kor ach, 
Dathan en Abiram, van rondom; maar Dathan en Abiram 
gingen uit, staande in de deur hunner tenten met hunne 
vrouwen, en hunne zonen, en hunne kinderkens. Steeds 
behandelt God, 't zij in zegeningen, 't zij in oordeelen de 
kinderen als verbonden met hunne ouders. Men zou kun
nen vragen, waarom zulks? God antwoordt in Ex. 34 : 
6 , 7: Als nu de Heer voor zijn aangezigt voorbij ging, zoo 
riep Hij: Heer, Heer, God, barmhartig en genadig, lang-
moedig en groot van weldadigheid en waarheid! Die de 
weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongereg-
tigheid en overtreding en zonde vergeeft; die den schuldigen 
geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongeregtigheid der 
vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het der
de en in het vierde lid. 

Sommigen mogen er ligt bezwaar in zien deze plaats over 
een te brengen met Ezech. 18 : 20, waar men leest: De 
ziel die zondigt zal sterven: de zoon zal niet dragen de 
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ongeregtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de onge-
regtigheid des zoons: de geregtigheid des regtvaardigen zal 
op hem zijn, en de goddeloosheid des goddeloozen zal op 
hem zijn. Te dezer plaatse worden vader en zoon in hunne 
eigene persoonlijkheid beschouwd, en worden diensvolgens 
eenvoudig geoordeeld naar den zedelijken toestand van elk 
hunner. Het is hier dus eene vraag bepaald van persoon
lijk belang. 

Thans komen wij aan de heerlijke uitdrukking van Jozua: 
»kiest u heden, wien gij dienen wilt . . . . maar mij aan
gaande , ik en mijn huis wij zullen den Heer dienen" (Joz. 
24 : 15). Letten wij er op, dat hij niet zegt: »«'&," maar 
»ik en mijn huis." Hij begreep dat het niet voldoende was, 
dat hij voor zich van elke aanraking niet de besmetting 
en de gruwelen der afgoderij volkomen rein was; en hij 
gevoelde daarom dat hij over het zedelijk karakter en over 
de handelingen van zijn gansche huis te waken had. Wan
neer ook Jozua zelf de afgoden niet aanbad, zou hij daar
om niet strafbaar geweest zijn, wanneer zijne kinderen ze 
hadden gediend? Zonder twijfel zou het getuigenis voor 
de waarheid even zeer bevlekt zijn geworden door de afgo
derij van Jozua's huis als door die van hem zelven, en 
het oordeel zou niet uitgebleven zijn. Deze waarheid wordt 
ons zeer ernstig en indrukwekkend voor oogen gesteld in het 
begin van het eerste boek van Samuël: En de Heer zeide 
tot Samuël: »Zie, Ik doe een ding in Israël dat alwie het 
hooren zal, dien zullen zijne beide ooren klinken. Te dien 
zelven dage zal Ik verwekken over Eli alles, wat Ik tegen 
zijn huis gesproken heb; Ik zal het beginnen en voleinden. 
Want Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik zijn huis 
rigten zal tot in eeuwigheid, om der ongeregtigheid wil, 
die hij geweten heeft; want als zijne zonen zich hebben 
vervloekt gemaakt, zoo heeft hij hen niet eens zuur aan
gezien." (1 . Sam. o : 1 1 , 13). In dit voorbeeld zien wij 
dat, hoedanig ook het persoonlijk karakter zij van den dienst
knecht Gods, de Heer hem niet onschuldig houden zal, 
wanneer hij in zijn huis niet behoorlijk de orde weet te 
handhaven. Eli had zijne zonen moeten tegengaan. Het 
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was zijn voorregt, gelijk het ook het onze is, daarop te 
kunnen rekenen dat de kracht Gods met hem zou mede
werken om ieder natuurlijk element te onderwerpen, dat 
in zijn huis zich bevindende, het getuigenis voor den Heer 
kon doen gevaar loopen. Maar hij handelde niet in dien 
zin, en wist van deze magt geen gebruik te maken om 
het booze in de zijnen te overwinnen. Daarom was het 
einde van Eli een verschrikkelijk oordeel. Omdat zijn 
hart niet gebroken was van wege zijn huis, werd zijn nek 
gebroken van wege G o d s h u i s . Had hij op God gere
kend en trouw met Hem er op gewerkt om zijne misda
dige zonen tegen te gaan, overeenkomstig de heilige ver
antwoordelijkheid die daartoe op hem rustte, zoo zou het 
huis Gods niet verontreinigd en de ark Gods niet geno
men zijn. Met één woord, wanneer Eli zijn huisgezin als 
een deel van zichzelven beschouwden het als zoodanig behan
deld had, dan zou hij zeker niet het schrikkelijke oordeel 
zich op den hals gehaald hebben van Hem, die in be
ginsel nooit de woorden »gij en uw huis'" van elkander 
scheidt. » 

Ach, hoe vele ouders hebben sedert dit voorval in de 
voetstappen van Eli gewandeld! Hoe velen, terwijl zij zich 
een geheel valsch denkbeeld van den aard hunner betrek
king tot hunne kinderen maken, handelen met hen volgens 
het beginsel eener grenzenlooze toegevendheid, en laten hen 
van hunne vroegste jeugd af aan, naar hunnen eigen wil 
te werk gaan. Daar zij hen niet door het geloof op god
delijk gebied plaatsen, bezitten deze ouders zelfs niet de 
zedelijke kracht zich op menschelijk gebied te stellen, en 
hunnen kinderen eerbied en gehoorzaamheid jegens hen 
zelven in te boezemen. 

En het einde van dit alles is het treurigste tooneel van 
losbandigheid, buitensporigheid en verwarring. Het eerste 
doel, dat zich de dienstknecht Gods met het bestuur van 
zijn huis heeft voor te, stellen is, dat er in dit huis een 
getuigenis zij, afgelegd van de heerlijkheid Desgenen, wien 
hij zelf toebehoort; en dit ware beginsel moet voorname
lijk in het hart en den wandel eens christelijken vaders werk-
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zaam zijn. Hij moet zijne kinderen niet daarom in orde 
houden, dat zij hem minder moeite en meer rust geven, 
maar omdat de heerlijkheid Gods betrokken is hij de goede 
orde van de huizen dergenen, die mede het Huis Gods 
uitmaken. Intusschen zal men welligt tegenwerpen, dat 
alles wat wij tot nu toe over dit punt, hetzij als beginsel, 
hetzij als bewijzen, gezegd hebben, slechts den geest van 
het Oude Testament ademt, waaraan wij het hebben ont
leend. »Nu," zoo spreekt men misschien, »nw handelt 
integendeel God jegens ons naar het beginsel der verkie
zing en der genade, die de bijzondere roeping ten gevold 
ge heeft, zonder aanmerking op eenige verwantschap, of 
huisselijke betrekking, zoodat een zeer godzalige, overge-
gevene en de hemelsche dingen zeer zoekende christen 
zich nogtans aan het hoofd van een goddeloos, in wanorde 
verkeerend en wereldsgezind huisgezin bevinden kan." — 
In tegenspraak op deze bewering stel ik vast, dat de begin
selen der zedelijke Godsregering eeuwig zijn, en dat zij 
daarom onveranderlijk en in alle tijdperken toepasselijk zijn. 
God kan op den eenen tijd niet leeren, dat een mensch 
en zijn huis één zijn; en dat de bestuurder het dienovereen
komstig zal regeren; en op een anderen tijd dat de vader 
en zijn huisgezin niet één zouden zijn, en dat de vader de 
vrijheid zou hebben het volgens zijn eigen goeddunken 
te besturen. Dit is onmogelijk. De goedkeuring of afkeu
ring Gods met betrekking tot deze of gene zaak komt 
voort uit zijn eigen wezen; en daar God zijn huis naar 
hetgeen Hij zelf is regeert, zoo gebiedt Hij Zijnen dienst
knechten hunne huizen naar hetzelfde beginsel te besturen. 
Heef de bedeeling del genade of des Christendoms deze schoo
ne, zedelijke orde opgeheven? O , neen, juist het tegendeel; 
zij heeft veel meer, ware het mogelijk, nog nieuwe 
schoonheidstrekken er aan toegevoegd. Wanneer het huis 
van eenen Jood als een deel van hem zelven beschouwd 
werd, zal dat van eenen Christen zulks dan minder zijn? 
In waarheid niet. Dit zou wezen een treurig misbruik 
en eene valsche toepassing te maken van het hemelsche 
woord »genade" en dit beroep op »de genade" zou eigenlijk 
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slechts geschieden om de wanorde en de ontzedelijking 
te regtvaardigen, welke in onze dagen in de huizen van 
een groot aantal christenen heersenen. Is het werkelijk 
de genade, die maakt dat een vader den wil zijner kinde
ren den vrijen teugel laat? Is het genade hen aan alle 
luimen, alle begeerten, alle hartstogten eener verdorvene 
natuur prijs te geven? Ach, wacht u , zulks op naam 
van de genade te stellen, opdat gij niet geheel onvatbaar 
wordt om de ware beduidenis van dit woord te verstaan, 
en eindelijk zelfs zoudt meenen, dat de genade het begin
sel van vele boosheid zij! Stelt liever deze verschijnselen 
op uwen eigenen naam; — het tegendeel zou een ontzet
tend misbruik zijn van de genade, eene ontkenning van 
God niet slechts als Bestuurder van Zijn eigen huis, maar 
ook als zedelijk regeerder van het heelal, en eene scher
pe tegenspraak tegen alle over dit gewigtig onderwerp gege-
vene voorschriften. 

Verlaten wij daarom het O. Testament en zien wij of 
niet ter bevestiging van onze stelling talrijke bewijzen in 
het Nieuwe zijn te vinden. Scheidt de Heilige Geest in 
deze groote afdeeüng van zijn Boek het huisgezin van een 
mensch v a o i e voorregten en de verantwoordelijkheid, die 
het O. Testament daaraan verbindt? Wij zullen ons spoedig 
overtuigen dat zulks het geval niet is. Zie hier de bewij
zen. Toen de Heer Jezus Zijne discipelen uitzond, zeide 
Hij tot hen : »In wat stad of vlek gij zult inkomen, onder
zoekt wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij 
daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zoo groet het
zelve. En indien dat huis waardig is, zoo kome uw vrede 
over hetzelve; maar indien het niet waardig is, zoo keere 
uw vrede weder tot u" (Matth. 10 : 11 —13). Op eene 
andere plaats is het: »Jezus zeide tot hem: heden is dezen 
kuise zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van 
Abraham is. Want de Zoon des menschen is gekomen 
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was." (Luk. 
19 : 9 , 10). Zelfs in het geval met Cornelius lezen wij: 
»Zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toege-
naamd is Petrus; die woorden tot u zal spreken, door 

9 
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welke gij zult zalig worden, en al uw huis." (Hand. 11 : 
13 , 14). Ook werd den stokbewaarder te Filippi gezegd: 
«Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig wor
den, gij en uw huis.'" (Hand. 16 : 31). en wij vinden daar
van later het praktische resultaat: »En hij bragt hen in 
zijn huis, en zettede hun de tafel voor, en verheugde zich 
dat hij met al zijn huis aan God geloovig geworden was." 
(vers 34). In hetzelfde hoofdstuk zegt Lydia, nadat zij 
met haar huis gedoopt is: »Indien gij hebt geoordeeld dat 
ik den Heer getrouw ben, zoo komt in mijn huis en blijft 
er" (vers 15). —»De Heer geve den huize van Onesiforus 
barmhartigheid!" en waarom? Misschien van wege de vele 
dienstbetooningen van dit huis jegens den Apostel? Neen, 
maar, zegt Paulus, «omdat hij, Onesiforus, mij veel malen 
verkwikt en zich mijner banden niet geschaamd heeft" 
(2 Tim. 1 : 16).—»Een opziener dan moet onberispelijk 

zijn, die zijn eigen huis wel regeert, zijne kinderen 
in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. (Want 
zoo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal 
hij voor de gemeente Gods zorg dragen?)" (1 Tim. 3 : 4 , 
5). In al deze aangehaalde plaatsen vinden wij dezelfde 
groote waarheid gehandhaafd, namelijk, dat wanneer God 
een mensch bezoekt, en hem zegening en verantwoordelijk
heid doet toekomen, Hij daarmede eveneens het huis van 
dien mensch bezoekt. 

Wanneer wij alle kanonieke boeken der H. Schrift door-
loopen, zullen wij overal deze praktische grondstelling zorg
vuldig voorgestelden gehandhaafd vinden. God vindt het niet 
beneden zich ons daarmede bekend te maken. Maar ach, 
broeders! veelgeliefden des Heeren! hoe ontrouw zijn wij 
daarin geweest, en welk nadeel heeft het getuigenis voor 
den Zoon Gods door ons gebrek in dit opzigt gelijk in 
zooveel andere opzigten geleden. Het is waar, het booze 
heeft zich in verscheidene vormen geopenbaard. Daar 
zijn de hoogmoed, de ijdelheid, de wereldsgezindheid, de 
dubbelzinnigheid, de vleeschelijke zin; hier ontwikkelt 
zich op goddelooze wijze eene geheel vleeschelijke of ver
standelijke kracht, daar gebruikt men het kostelijke woord 
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Gods als een middel tot onze zelfverheffing; hier vertoont 
zich een ellendig schitteren in eene kerkelijke of wereld
lijke betrekking; daar de valsche voorstelling van zulke 
beginselen, welker invloed ons geweten nooit heeft onder
vonden; dan bieden wij anderen eene weegschaal, in welke 
wij ons zelven in de tegenwoordigheid Gods nooit gewo
gen hebben; en dan openbaren wij den jammerlijken toestand 
van een geweten dat, ware het open geweest, ons zou 
geleid hebben de lijnregte strijdigheid in te zien tus-
schen de beginselen die wij belijden en de daden die wij 
bedrijven. In dit alles en nog in vele andere dingen heeft 
zich het diepste en sprekendste verval vertoond, een verval 
dat den Heiligen Geest Gods, waarmede wij belijden ver
zegeld te zijn, bedroefd en den heiligen Naam onteerd 
heeft, welken wij over ons aanroepen. De gedachte aan 
dit verval moest ons aansporen in zak en assche neder te 
gaan zitten, moest ons aangezigt met schaamte en schande 
bedekken en ons tot verootmoediging en tot belijdenis bren
gen — niet maar voor een oogenblik, of voor een dag, of 
voor eene week, maar tot zoolang dat God zelf ons weder 
oprigt. Wij hebben dikwijls bedestonden; maar ach, broe
ders ! naauwelijks zijn wij daar buiten of wij bewijzen al 
dadelijk door de afschuwelijke ligtvaardigheid van onzen zin 
en wandel hoe weinig wij in waarheid onzen toestand voor 
God hebben geoordeeld. Hoe kan op deze wijze de zoo 
diepe en uitgebreide wortel van de ziekte onzer ziel worden 
bereikt! Ons geweten moet zeer diep worden opgeploegd, 
zal het zaad der goddelijke waarheid niet te vergeefs gezaaid 
zijn. Het werktuig, waarvan God zich bedient om te 
ploegen en te zaaijen te gelijk, is de waarheid. Want wij 
moeten ons onder de bewerking dezer waarheid stellen, en 
onder haren invloed moeten wij een waarachtig hart , een 
teeder geweten en een opregten wil brengen. Wat zal nu 
echter de waarheid, wanneer zij in dien weg op ons gewe
ten werkt, ons openbaren? Wat is onze toestand? Wat 
zijn wij binnen dien kring, waarin de Heer ons geboden 
heeft te werken tot Hij komt?" 

Van waar komt het dat onze vergaderingen zoo dikwijls 
9* 
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zonder kracht en werking zijn? De belofte des Heeren: 
«Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, daar 
ben Ik in het midden van hen," is en blijft waarheid. 
Waar echter Zijne tegenwoordigheid is verwerkelijkt, daar 
moet Hij ook in kracht en zegening werken; maart Hij 
laat Zijne tegenwoordigheid slechts in zooverre gevoelen, 
als onze harten waarlijk en getrouw Hem zoeken als het 
bijzondere voorwerp onzer vergadering. Hebben wij een 
ander voorwerp in het oog, dan kunnen wij niet meer 
zeggen, dat wij in Zijnen Naam vergaderd zijn; en daar
om zal dan Zijne tegenwoordigheid niet verwerkelijkt wezen. 

Hoe vele christenen zijn er niet, die de vergaderingen 
bijwonen, zonder Christus als hun eerste en onmiddelijke 
voorwerp te hebben? Sommigen gaan er heen, om rede
nen tot hunne stichting aan te hooren: het is de opbou
wing en niet Christus die hen doet vergaderen. Zij kun
nen daar vrome bewegingen, heilige aandoeningen, veel 
godsdienstig gevoel en een levendig belang vertoonen, ter
wijl zij zich met de letter der H. Schrift of met zekere 
punten der waarheid bezig houden; maar dit alles kan 
plaats grijpen zonder de minste verwerkelijking der heilige 
en heiligende tegenwoordigheid van Christus naar de belofte 
in Matth. 18 : 20. 

Anderen komen in de vergadering met een hart vol van 
hetgeen zij voornemens zijn te spreken of te doen. Zij 
hebben een hoofdstuk te lezen, een lied op te geven, 
eenige opmerkingen te maken, of zij hebben het voorne
men te bidden, en zij loeren maar op het gunstige oogen-
blik om voor den dag te komen. Het is helaas maar al 
te zigtbaar, dat niet Christus het hoofdvoorwerp van deze 
christenen is, maar enkel en alleen het ik met zijne arm
zalige handelingen en zijne ellendige woorden. Deze per*» 
sonen werken mede om aan de vergadering haar karakter 
van heiligheid, kracht en ware verheffing te ontnemen; 
want hunnentwege is het niet Christus die voorzit, maar 
het Vleesch dat, en nog wel in de ernstigste omstandig
heden, zich op den voorgrond stelt. Het vleesch kan op 
een tooneel of op de tribune zijne rol spelen, maar in eetie 



145 

vergadering vaii heiligen moet het als niet bestaande zijn. 
Ik hèb volstrekt gè^ne vrijheid mij in eene vergadering 

van kinderen 'Gods voor den Heer 'te vertoonen met hét 
voornemen dit of dat hoofdstuk te lézen, dit of dat lied op 
te geven, noch met eené vooruit gemaakte rede in het 
hoofd. Ik moet in het midden mijner broederen komen om 
mij daar in de tegenwoordigheid Kïöds te' stellen $ en mij 
aan Zijne onbepaald* leiding Over te geven. Met één woord, 
als ik in den Naam van Jezus daarheen ga, zal Hij alleen 
mijn voorwerp zijn, en ik zal al het andere vergeten. 
Dit wil niet zeggen, dat wanneer ik Hem tot voorwerp 
heb, ik niet opgebouwd worden zal, noch tot anderer 
opbouwing kan bijdragen. Integendeel, want slechts in 
zoo verre de Heer om zoo te zeggen voor mij geplaatst is 
ben ik bekwaam anderen te stichten of zelf gesticht te 
worden. Het minste is altijd in het meeste begrepen. Heb 
ik Christus, dan kan de stichting mij niet ontgaan; maar 
zoek ik de stichting in plaats van Christus, dan verlies 
ik beide. Hoe vele christenen zijn er bovendien niet, 
die in de vergadering verschijnen zotider liet geweten 
gereinigd, het hart geoordeeld en het vleesch gekruist te 
hebben! Zij nemen hunne plaatsen in; maar zij zijn koud 
en dor, zonder gebed, zonder geloof en zonder wezenlijk 
doel. Zij komen als machines, daar het hunne gewoonte 
is te komen; maar zij worden niet bezield door den 
wenseh den Héér te ontmoeten. Zich te vergaderen is 
voor hen slechts een godsdienstige vorm; en voor anderen 
zijn zij niet dan eèn beletsel van den zegen. 

Wij zien dus dat verscheidene oorzaken medewerken om 
de bron van leven en kracht in de vergaderingen te ver
ontreinigen, én daarom is ook over het algemeen het ge
tuigenis dat van Christus afgelegd wordt, zoo arm en 
zóo mat in ons midden. Deze jammerlijke oorzaken tot op 
den grond te onderzoeken is eene zware taak voor het 
geweten. Ach, mogten maar vele harten de vraag doen: 
«Ben ik het, Heere?" Het is gansch ijdel in eenig op-
zigt eenen blijvenden zegen of eene ware versterking te 
verwachten, indien wij niet ernstig tot waarachtige veroot-
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moediging en opregt oordeel over ons zelven zullen ge-
bragt zijn. Als wij geroepen zijn, getuigenis voor Chris
tus af te leggen, zoo is het noodig dat wij ons bevinden 
waar Jezus is , zullen wij ondervinden wat wij zijn en 
hoeveel ons nog ontbreekt. Niemand heeft het regt op 
zijn buurman den steen te werpen. Wij allen hebben 
gezondigd; wij allen zijn in het getuigen voor den Zoon 
Gods ontrouw geweest; wij allen hebben op eenigerlei wijze 
bijgedragen tot den diep gezonken toestand, waarin wij 
liggen. Het gaat hier niet om eene vraag van kerkelij-
ken aard, niet om eene verscheidenheid in de opvatting 
van enkele punten der waarheid, hoe gewigtig deze op 
zich zelven ook mogen zijn. Neen, mijne broeders! de 
wereld, het vleesch en de duivel zijn betrokken in onzen 
tegenwoordigen, treurigen toestand; en alle getuigenissen 
die ons de liefde van Christus aan de hand geeft, ver
eenigen zich om ons tot een grondig zelfonderzoek in de 
tegenwoordigheid Gods uit te noodigen. Doch nu ben ik 
overtuigd, dat wanneer dit onderzoek plaats heeft en al
les aan 't licht brengt, het zal bewezen worden, hoe een 
der grootste oorzaken van zoo veel kwaads, van zoo veel 
zwakheid en van een zoo groot verval bestaat in de ver
onachtzaming van hetgeen beteekend wordt in de uit
drukking: «gij en uw huis!" Voor opmerkers zijn de 
kinderen de toetsteen van hetgeen de ouders zijn; en 
het huis openbaart den zedelijken toestand van het hoofd 
des gezins. 

Ik kan mij nooit eene duidelijke voorstelling van ie
mand maken, uit hetgeen ik van hem in eene vergade
ring zie of hoor. Daar kan hij zich zeer geestelijk ver-
toonen, en zeer schoone en zeer ware dingen leeren, 
maar om over zijn persoon een juist oordeel te kunnen 
vellen, moet ik zijn huis binnentreden, en ik zal kunnen 
erkennen hoe het met hem staat. Laat hij ook kunnen 
spreken als een engel Gods, zoo is hij toch geen getrou
we getuige van Christus, wanneer zijn huis niet naar den 
wil Gods bestuurd wordt. 

Onder de uitdrukking »huis" zijn drieërlei dingen te 
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verstaan. Het huis zelf, de kinderen en de dienstboden. 
Deze drie, te zamen of afzonderlijk beschouwd, moeten 
den stempel dragen van G-ode toe te behooren. Het huis 
van eenen man Gods moet voor God, tot Zijne heerlijkheid 
en in Zijnen naam geregeerd worden. 

De christelijke huisvader moet in zijn huis de plaats
vervanger Gods wezen. Hij is , als vader of als heer, 
voor allen, die onder zijn dak zijn, de vertegenwoordiger 
van het gezag Gods, en derhalve verpligt naar den grond
slag en de praktische ontwikkeling van dit feit te han
delen. Volgens dit beginsel moet hij zijn huis leiden en 
er voor zorgen. Er staat ook geschreven: «Doch zoo 
iemand de zijnen, en voornamelijk zijne huisgenooten, 
niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is er
ger dan een ongeloovige." (1 Tim. 5 : 8). Terwijl hij 
den werkkring verzuimt, waarin God hem geplaatst heeft, 
bewijst hij weinig Hem te kennen, wien hij geroepen is 
te vertegenwoordigen, en dat hij Hem dus weinig gelijkt. 
Dit is zeer duidelijk. Wanneer ik wensch te weten, 
welke zorgen ik heb voor hen die onder mijne verant
woordelijkheid staan, en hoe ik mijn huis heb te besturen 
zoo heb ik slechts naauwkeurig te onderzoeken op welke 
wijze God voor de zijnen zorg draagt en hoe Hij Zijn huis 
regeert. Er is geen sprake van te Weten of de personen 
die tot het gezin behooren, bekeerd zijn of niet. Het geen 
ik met nadruk op het geweten van alle > christenen, van 
alle hoofden van gezinnen wensch te leggen is, dat alles 
wat zij gedurende hun pelgrimschap hier beneden doen, 
zeer duidelijk den stempel der tegenwoordigheid en des 
gezags van God dragen mogt. De invloed des huisvaders 
moet zoodanig wezen dat, waar hij zich vertoont, men 
zou kunnen denken: »God is daar;" en dit niet ten 
einde wegens zijnen zedelijken invloed en zijn verstandig 
beleid te worden geprezen, maar opdat God verheerlijkt 
worde. Alleen wat dit doel in het oog heeft, moet ons 
bevredigen. Het huis van iederen christen moest wat de 
zedelijke orde en de godzalige gezindheid betreft in het klein 
eene voorstelling van het huis Gods wezen. Sommigen 
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mogen hier het hoofd schudden en zeggen Ï ,.;»Dit alles is 
zeer fraai; maar waar wordt het gevonden ?" »Ik verge
noeg mij met te vragen: «Leert het woord,Gods en 
schrijft het den christen voor zijn huis alzoo te besturen ? 
Is het zoo, wee dan mijner, indien ik weiger te ge
hoorzamen, of wanneer ik in het gehoorzamen ontrouw 
ben. Ieder persoon, wiens geweten opregt is, zal erken
nen , dat nadeelen en gebreken van den erastigsten aard 
zich in de leiding onzer huisgezinnen hebben vertoond; 
maar niets is schaamteloozer dan te zien dat een mensch 
bedaard weg voor de wanorde en losbandigheid die in 
zijn huis heerschen partij trekt, en zich gerust stelt met 
de gedachte dat het hem onmogelijk is volkomen het voor
schrift te vervullen, dat hem van God gegeven is. 

De leiding der H. Schrift te volgen is alles, wat wij te 
doen hebben; en vroeg of laat zal de zegen volgen; want 
God kan zichzelven niet verloochenen. Maar wanneer ik 
mij uit ongeloof des harten inbeeld dat het mij onmogelijk 
is den zegen te bereiken, dan is het zeker dat ik bem mis
sen zal. Ieder voorregt of iedere zegen, die God voor 
ons neerlegt, vordert eene geloofskracht om dien aan te 
grijpen. Het is daarmee als met Kanaan voor de kinderen 
Israëls. Dit land was voor hen, maar zij moesten er in 
gaan; want God had gezegd: » I k heb hun eiken grond 
gegeven, waar zij de zool van hunnen voet gezet hebben." 
Het is altijd hetzelfde, het is het geloof, dat van 't geen 
God geeft, bezit neemt. 

Hem, die alles voor ons gedaan heeft, te verheerlijken, 
moet in iedere zaak ons eenig doel zijn; en wat is meer 
tegen dit doel dan wanneer men ziet dat het huis van eenen 
dienstknecht Gods juist het tegendeel is van hetgeen Hij 
wenscht dat het zijn zal. Hoe moet het oog Gods deze 
of gene zaak beschouwen, wanneer ons menschelijk oog 
daar reeds aan geërgerd wordt. Naar hetgeen men hier 
en daar in de huizen ziet, zou men moeten besluiten, dat 
de christenen het zich niet meer kunnen voorstellen dat 
tusschen de leiding van hun huis en hun getuigenis niet 
de minste overeenstemming is. Velen spreken van eene 
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afzondering van de wereld, maar hunne huizen vertoonen 
den treurigsten wereldzin. Zij beweren, dat de wereld hun 
gekruisigd is, en dat zij der wereld gekruisigd zijn; en toch 
vindt -men overal den stempel der wereld bij hen terug. 

Alles schijnt daar bestemd om den lust der oogen, de 
begeerlijkheid des vkesches en den hoogmoed des levens 
gewijd te zijn. Men *$tadt daar kostbare spiegels om het 
vleesch te bezien; men vindt meubelen, en andere dingen 
die wezenlijk tot bevrediging des vleesches bestemd zijn. 
Men zal misschien zeggen, dat het zeer kinderachtig en 
onnoozel is van dergelijke bijzonderheden te gewagen. Ik 
antwoord hierop, dat de dochter Sions hetzelfde had kun
nen zeggen van de woorden, die JehóVa tot haar rigt in 
Jez. 3 : 1 8 ^ 2 6 : «Ten zelvftn dage zal de Heer wegne
men het sieraad der kousenbanden, en de netjes en de 
maantjes, de reukdoosjes, en de kleine ketentjes en de 
glinsterende kleedingen, de hoofdkrooningen, de armversier
selen en de bindselen, en de reukballetjes en de oorringen," 
enz., enz. Was dit niet een afdalen tot in de geringste 
bijzonderheden? Handelt hier ook niet over de plaats Amos 
6 : 1 —•'€:• »Wee den gerusten te Zion, . . . . . . . die 

daar liggen Op elpenbeenen bedsteden, en weelderig zijn 
op hunne koetsen, en eten de lammeren van de kudde en 
de kalveren uit het midden van den meststal, die op het 
geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zich zelven 
instrumenten der muzijk gelijk David!" J a , de christen 
kan afdalen tot in de minste bijzonderheden als het noodig is. 

»Maar," 'zal menigeen zeggen, » onze huizen moeten 
met den rang dien wij in de maatschappij bekleeden, in 
harmonie staan, en daarnaar ook gemeubileerd zijn." Eene 
zoodanige tegenwerping toont maar al te duidelijk de werelds
gezindheid van degenen, die het wagen ze te doen. »Uw 
rang in de maatschappij!" Dit gebied is zonder tegenspraak 
de wereld. Wat hebbén echter zulke menSchen daarmee 
te doen, die de belijdenis afleggen der wereld gestorven 
te zijn. Van onzen rang in de maatschappij te spreken heet 
de beginselen des christendoms te verloochenen. Als wij 
eenen rang in de wereld hebben, dan volgt daaruit, dat 
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wij leven als menschen in het vleesch of natuurlijke men-
schen, en dan heeft de wet hare volle heerschappij over 
ons; «want de wet heerscht over den mensch, zoo lang 
als hij leeft." Deze rang in het leven wordt daarom eene 
ernstige aangelegenheid. Hoe kunnen wij hem verkrijgen? 
In welk leven bevindt hij zich? Indien in dit leven, dan 
zijn wij leugenaars , zoo wij zeggen, dat wij »met Chris
tus gekruist, gestorven, begraven en opgestaan" zijn; dat 
wij met Hem «buiten de legerplaats" uitgegaan; dat wij 
«niet in het vleesch" en «niet van deze wereld" zijn. Al 
deze woorden zijn even zoo vele blinkende leugens in den 
mond dergenen die beweren eenen rang hier beneden te 
moeten bewaren. Dit is de waarheid over dit onderwerp. 
Moge ons geweten ze bereiken, opdat zij ook over ons 
praktisch leven haren invloed uitoefene! Welk is het eeni
ge leven, waarin wij eenen rang te bewaren hebben ? Het 
is het opstandings-leven van Christus. Het is het leven, in 
hetwelk de liefde des Verlossers ons eenen rang gegeven 
heeft. En zeker, wij weten wel, dat wereldsche meubile
ringen, kostbare gewaden, het zich-groot-voordoen en de 
weelde, niets met den rang in dat leven te maken hebben. 

Ach, neen! De heiligheid des karakters, de reinheid des 
wandels, de geestelijke magt, een diepe ootmoed, de liefde, 
de afzondering van alles, wat met de wereld en het vleesch 
in verband staat; deze dingen alleen zijn het, die in over
eenstemming zijn met het leven, dat Jezus ons verworven 
en medegedeeld heeft, deze alleen zijn de ware sieraden, 
welke aan onzen hemelschen rang passen. Die van hunne 
rang in deze wereld spreken, zijn in hunne harten reeds 
naar Egypte teruggekeerd. Ach! het is zeer te vreezen, 
dat de groote molensteen in Openb. 18, ons een al te 
getrouw schilderij opleveren zal van het einde van zoo vele 
elementen van het ledige en valsche christendom onzer dagen. 

En wanneer men aanneemt, dat het christendom toch 
de wanorde en de onreinheid der huizen niet regtvaardigt, 
dan moet ik zeggen, dat zulks volkomen waar is. Ik ken 
zelfs weinige dingen, die ondragelijker en onteerender zijn 
dan de vuilheid en onordelijkheid in het huis van eenen 
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christen. Zulke dingen zullen nooit bij eene waarlijk gees
telijke gezindheid worden aangetroffen; want wanneer zij 
ergens gevonden worden, zoo kan men verzekerd zijn, 
dat zij de gevolgen van het een of andere zedelijke kwaad 
zijn. Ook hier wordt ons het Huis Gods vooral als voor
beeld aangewezen. Zien wij boven de poort van dit huis 
niet de kostelijke keurspreuk geschreven: »Laat alle dingen 
eerlijk en met orde geschieden!" (1 Cor. 14 : 40). Daar
om zullen allen, die God en Zijn huis liefhebben, dit begin
sel in hunne eigene woning wenschen toegepast te zien! 

Hetgeen ik in de uitdrukking «gij en uw huis" begre
pen zie, is het bestuur onzer kinderen. Ach, hier is eene 
der grootste en meest verootmoedigende wonden voor velen, 
daar zij een vreesselijk verval vertoonen. De toestand der 
kinderen openbaart meer dan eenige andere zaak den zede-
lijken toestand der ouders. De wezenlijke mate der verloo
chening van mij zelven en van de wereld zal zich steeds 
toonen in de wijze, waarop ik jegens mijne kinderen han
del en hen leid. Ik beken, dat ik, wat mij persoonlijk 
betreft, van de wereld heb afstand gedaan; maar deed ik 
zulks ook voor mijne kinderen? «Maar," zullen eenigen 
roepen, »hoe zou ik dit vermogen, daar mijne kinderen 
niet bekeerd, en alzoo van de wereld zijn?'' Ook hier 
openbaart zich de ware zedelijke toestand des harten van 
hem, die aldus redeneert. Is het niet dat dikwijls een 
zoodanige zelf niet in der daad aan de wereld verloochend 
is, en dat hem de kinderen tot voorwendsel dienen om 
daarvan weer iets magtig te worden. Wanneer zijne kin
deren , gelijk zulks in der daad het geval is, een deel van 
hem uitmaken, en wanneer hij belijdt de wereld voor zich 
zelven te hebben vaarwel gezegd, hoewel hij ze zoekt 
voor zijne kinderen, zou hij dan niet gelijken op een mensch 
die zich half in Kanaan en half in Egypte bevindt? De 
wensch alleen, dat zijne kinderen in de wereld opgang 
maken zou slechts bewijzen, dat een zoodanig mensch wat 
zijn hartetoestand, zoo wel als wat de werkelijkheid aangaat, 
in Egypte verkeert. 

Nu, mijne broeders! onderzoeken wij ons zelven. De 
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leiding onzer kinderen getuigt tegen ons; zij is niet die leiding 
welke de H. Geest zou verkiezen om hen tot Christus te bren
gen, en zij komt gansch niet overeen met den-heiligen stand 
eens nazireërs, waartoe wij geroepen zijn. Wanneer ik ze 
liever voor de wereld dan voor het getuigenis van Christus 
opvoed, zoo bewijst zulks, dat het laatste niet het deel 
is, dat mijne ziel als ten volle bevredigend voor mij zelven 
gekozen heeft, en dat ik boven alles waardeer. "Want het
geen ik als voldoende voor mij zelven beschouw, dat 
beschouw ik als zoodanig voor mijne kinderen, die met mij 
één zijn; en zou ik zoo dwaas kunnen zijn ze voor deze 
wereld, ja voor satan, den vorst daarvan op te brengen? 
Zou ik zoeken de vleeschelijke bewegingen in hen op te 
wekken, die ik zeg in mij zelven te kruisigen? Ach, 
welk eene gevaarlijke dwaling des verstands zou dit wezen! 
Neen, wanneer ik vrijwillig mijne kinderen in Egypte achter
laat, dan bewijs ik, dat ik zelf daar nog ben; wanneer 
ik ze vrijwillig aan de genietingen van Babel overgeef, 
dan bewijs ik dat ik daar zelf nog van de valsehe zoet-
tigheden houde; wanneer mijne kinderen met mijnen wil 
een verdorven, wereldsch stelsel toebehooren, dan bewijst 
zulks niets anders dan dat ik er in beginsel ook nog toe behoor. 

«Gij en uw huis" zijt één; God heeft een geheel daar
uit gemaakt, dat men niet scheiden kan; en wat Hij ver-
eenigd heeft, schelde de mensch niet. Dit is eene 
uiterst belangrijke en snijdende waarheid, in welker licht 
wij duidelijk het kwade kunnen zien van onze kinderen 
eenen weg te laten bewandelen, dien wij, in het vaste ge
loof dat hij in het vuur der helle uitloopt, beweren te 
hebben verlaten. Wij belijden de eer, de rijkdommen, de 
voorregten en genietingen dezer wereld als schade en drek 
te achten; en toch bevelen wij al deze dingen, welke 
wij voor hinderpalen onzes christelijken wandels verklaard, 
en om zoo te zeggen voor ons zelven verworpen hebben, aan 
onze kinderen als volstrekt noodzakelijk voor hun door-
de-wereld-komen aan. Op deze wijze handelende, vergeten 
wij geheel, dat hetgeen voor ons hinderlijk is, bepaald 
niet nuttig kan zijn voor onze kinderen, wanneer wij ten 



153 

minste wenschen, dat zij hetzelfde doel als wij bereiken 
mogen. Het zou opregter zijn het masker onzer eigene 
wereldsgezindheid te laten vallen en ronduit te bekennen 
dat wij geenszins de wereld verlaten hebben, waarvoor onze 
kinderen het beste bewijs zijn. 

Door den toestand van de huisgezinnen der broeders, 
toont, mijns inziens, het regtvaardig oordeel des Heeren, 
den wezenlijken toestand aan van het getuigenis, dat wij 
afleggen. Het is wel bekend, dat helaas! in al te vele 
gevallen de kinderen van christenen de meest onbeschofte 
en roekelooze in hunnen kring zijn. Moest het daarme
de aldus staan ? Kan God het getuigenis der ouders van zulke 
kinderen goedkeuren? Zouden die kinderen aldus zijn, 
wanneer de ouders met betrekking tot hunne huisgezinnen 
trouw met God gewandeld hadden ? Op al die vragen moet 
men noodzakelijk met «neen" antwoorden. Ach, indien 
slechts de christelijke vaders het beginsel» gij en uw huis" 
hadden vastgehouden, zouden zij verstaan hebben, dat zij, 
zoowel ten opzigte van het getuigenis dat hun huis, als 
dat zij zelven af te leggen hadden, op God rekenen en tot 
Hem roepen konden, want onmogelijk kunnen zij van hunne 
huisgezinnen worden afgescheiden, wat men daar tegen 
ook mogt willen zeggen of doen. 

Is het niet smartelijk te hooren zeggen: »Deze of gene 
is een goed, zeer godzalig en zeer verloochend christen; 
jammer maar dat zijne kinderen zoo onbeschaamd en ondeu
gend zijn, en dat zijn huis eene treurige vereeniging van wan
orde en verwarring vertoont!" Ik vraag welke waarde het 
getuigenis van een zoodanigen man voor God heeft? Helaas, 
er is zoo weinig waarheid in. Hij kan verlost zijn; maar 
is de zaligheid alles waarnaar ons harte uitgaat? Is er geen 
getuigenis af te leggen ? En zoo j a , welk getuigenis is dat, 
en waar moet het worden afgelegd? Moet het zich bepa
len tot de banken eener vergaderzaal, of moet het ook in 
ons huis bespeurd kunnen worden? Het hart antwoordeE 
Men zal misschien zeggen: » Onze kinderen hebben behoefte 
aan enkele genietingen der wereld, en men kan ze hun 
niet altijd weigeren, want oude hoofden passen kwalijk op 



154 

jonge schouders." Hierop antwoord ik, dat ome harten 
ook dikwijls naar wereldsche dingen uitgaan, maar geven 
wij daaraan toe? Ik hoop van neen; welnu laten wij ze 
onzen kinderen ook niet voorstellen. Als ik zie, dat mijne 
kinderen naar de wereld uitgaan, moet ik mij onmiddelijk 
onderzoeken en verootmoedigen voor God; ik heb hem te 
smeeken dat Hij deze wereldsche gedachten van hen weg-
neme, opdat het getuigenis daaronder niet lijde. Het is 
mij onmogelijk te gelooven, dat wanneer het hart der 
ouders van het middelpunt tot den omtrek gereinigd is van 
de wereld, van hare beginselen en begeerten, dit op hun 
gansche huis geen magtigen invloed zal uitoefenen. 

Is mijn huis een naauwkeurige toetsteen van mijnen 
waren zedelijken toestand? Ik geloof dat het onderwijs 
der H. Schriften — en dit is het wat ons onderwerp bij
zonder gewigtig maakt — ter gunste van do bevestiging 
spreekt. Hoe wandel ik als familiehoofd? Treedt het door 
mijn gedrag in alles aan het licht, dat Christus mijn 
hoogste en eenig voorwerp is, en dat ik even min gene
gen ben mijne kinderen voor de wereld op te voeden, of 
de wereld tot hun deel te wenschen, als de poorten der 
hel voor hen open te zetten? Ik schijn misschien de pei
ling van eene in onze tegenwoordige dagen zoo algemeene 
wonde wat ver te drijven; maar, wat mij betreft, ik denk 
dat het onze pligt is dit onderzoek tot zijne uiterste gren
zen voort te zetten. Van waar komt in vele getallen die 
ontzettende ontheiliging, die tegenzin tegen christelijke 
geschriften en gezelschappen, die neiging om de heilig
ste dingen bespottelijk te maken, en die zoo jammerlijk te 
voorschijn tredende twijfelzin bij de kinderen van hén die 
zich christenen noemen? 

Zal iemand durven beweren, dat de ouders geen deel 
daaraan hebben? Kan men integendeel aan die treurige 
verschijnselen niet grootendeels de openbare tegenstrijdig
heid toeschrijven, die tuschen de luid uitgesproken begin
selen en den wandel waarmede die bij de ouders gepaard 
gaan, bestaat ? Ik geloof van ja. De kinderen zijn scherp
zinnige opmerkers en zij ontdekken spoedig wat hunne 
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ouders werkelijk zijn. Zij beoordeelen ze niet naar hunne 
vele gebeden en woorden, maar naar h'unne handelingen, 
welker beginselen en drijfveren zij spoedig weten te on
derscheiden. Daarom zijn alle onderwijzingen der ouders, 
dat de wereld en de wereldsche wegen boos zijn, en al 
hunne verzoeken, dat toch ieder lid des gezins den Heer 
leere kennen en dienen, geheel krachteloos, wanneer zij 
hunne kinderen voor de wereld opvoeden, terwijl zij zorg
vuldig trachten hen daar te verzorgen en zich geluk wen-
schen, wanneer zij daarin slagen. »Och" — zullen de kin
deren denken —»de wereld is toch zoo kwaad niet; 
want mijne ouders danken God dat ik in de wereld zoo 
goed voortkom, hetwelk zij als eene uitstekende gunst der 
Voorzienigheid aanmerken. Alles wat zij daarom pra
ten , wanneer zij voorgeven met Christus gestorven en be
graven te zijn, of wanneer zij beweren dat de wereld 
geoordeeld is, en dat zij vreemdelingen en pelgrims zijn, 
dit alles moet als onzin of de zoogenaamde christenen 
moeten als bedriegers beschouwd worden." Wie kan 
twijfelen, dat zulke gedachten niet dikwijls aanleiding vin
den in de harten op te komen van de kinderen derge
nen, die belijden christenen te zijn! 

De genade Gods is onbegrensd, het is zoo, en kan 
over al onze tegenstrijdigheden en trouweloosheden ze
gevieren, maar ach! laat ons denken aan het getuigenis, 
en laat ons waken, opdat onze huizen werkelijk voor 
God en niet voor satan worden opgeleid. 

Misschien zal men vragen: wat zullen onze kinderen 
dan doen? Hoe zullen zij er doorkomen? Moet men ze 
niet in staat stellen hun brood te verdienen ? Zonder twijfel. 
God heeft ons tot den arbeid bestemd. Zelfs het feit, dat 
Hij ons twee handen gegeven heeft, bewijst dat wij geen 
luiaards mogen zijn. Maar ik zie geene noodzakelijkheid om 
mijnen zoon, met het doel om hem tot werken in staat te 
stellen, te voeren in eene wereld, van welke ik zelf mij 
gescheiden heb. De hooge God, Bezitter van hemel en 
aarde, had eenen Zoon, Zijnen eeniggeboren Zoon, de 
erfgenaam van alle dingen, door Wien Hij ook de wereld 
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gemaakt heeft; en toen Hij dezen Zoon in de wereld zond, 
bestemde Hij Hem niet voor den geleerden stand, maar 
Hij was bekend als «de timmerman." Zegt ons dit niets, 
leert dit ons niets? 

Thans is Christus opgevaren in de hoogte en heeft Zijne 
plaats ingenomen ter regterhand Gods. Alzoo opgewekt, 
is Hij ons Hoofd, onze voorspraak, ons voorbeeld; maar 
Hij heeft ons een exempel nagelaten, opdat wij Zijne voet
stappen drukken zouden. En doen wij nu zulks, indien 
wij trachten onze kinderen te doen schitteren in eene 
wereld, die Jezus gekruisigd heeft? Ach, zeker niet. 
Wij doen veeleer het tegendeel, en het gevolg zal met 
onze daden overeenkomen; want er staat geschreven: 
»Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten; want zoo wat 
de mensch zaait, dat zal hij ook maaijen." Indien wij 
met betrekking tot onze kinderen in het vleesch en voor 
de wereld zaaijen, dan weten wij ook wat wij zullen 
oogsten. 

Wij hebben intusschen betrekkelijk de zaak der opvoe
ding onzer kinderen niet alleen het getuigenis te kort 
gedaan en bevlekt, maar wij hebben ook zeer gezondigd, 
terwijl wij ze in 't algemeen niet in onderwerping aan 
het vaderlijk gezag hebben gehouden. In dit opzigt zijn 
er groote fouten bij christen ouders. De geest der tegen
woordige eeuw is een geest der onafhankelijkheid en des 
opstands. »Den ouderen ongehoorzaam" — dit is een der 
trekken van den afval des geloofs in de laatste dagen 
(2 Tim. 3 : 2) ; en wij hebben persoonlijk tot de ont
wikkeling daarvan bijgedragen door eene geheel verkeerde 
toepassing van het beginsel der genade, gelijk ook daar
door, dat wij niet inzagen, dat de ouderlijke betrekking 
een in geregtigheid uitgeoefend beginsel van gezag inhield, 
zonder hetwelk onze huizen het treurig schouwspel van 
verwarring, onordelijkheid en losbandigheid moeten ople
veren. Het is geen genade, eenen niet geheiligden wil 
te ontzien. Het bedroeft ons eenen ongebroken en niet 
onderworpen wil te hebben, en tegelijker tijd werken wij 
er aan mede om den eigen wil onzer kinderen te versterken. 
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Het is in mijne oogen altijd een bewijs van zwakheid 
in de uitoefening van het vaderlijk gezag, gelijk ook van 
onkunde in den weg, waarin een dienstknecht Gods zijn 
huis regeren moet, wanneer gij juist datgene uitlokt of 
versterkt, wat gij door alle middelen die in uwe magt 
zijn moet trachten ten onder te brengen, namelijk den 
eigen wil van uw kind. 

Zeg hem daarom wat hij doen moet, en sta hem nooit 
toe uw gezag in twijfel te trekken. De wil des vaders 
moet door zijn kind als het hoogste beschouwd worden, 
want de vader bekleedt voor het kind de plaats van God. 
Alle magt is van God, en Hij heeft Zijnen dienstknecht, 
zij het als vader of als heer, die magt medegedeeld. Wan
neer dus het kind of de dienstbode deze magt wederstreeft, 
wederstaat hij God *). 

* • • 

*) En gij, vaders! verwekt uwe kinderen niet tot toorn, maar 
voedt hen op in de leering en vermaning des Heeren (Efez. 6 : 4). 
Wij loopen ligt gevaar onze kinderen tot toorn te verwekken door 
eene overdrevene hardheid en eene willekeurige behandeling. Wij zijn 
steeds geneigd onze kinderen naar onzen smaak en naar onze bijzondere 
beschouwing te vormen en te plooijen, veeleer dan ze op te voeden 
in «-de tucht en vermaning des Heeren" d. i. overeenkomstig de 
wijze, waarop de Heer Zijne kinderen opvoedt en vermaant. Dit is 
eene grove dwaling, die slechts verwarring en verwijdering te weeg 
kan brengen. Wij hebben met betrekking tot het getuigenis van 
Christus geen grond iets te verkrijgen, wanneer wij de natuur in 
kunstvormen willen dwingen. Bovendien vereischt de vorming en 
onderwijzing der natuur geen geloof; maar om kinderen in de tucht 
en vermaning des Heeren op te voeden, heeft men geloof noodig. 

Men zal welligt aanvoeren, dat de apostel te dezer plaatse van 
bekeerde kinderen spreekt. Ik antwoord daarop, dat daar niets van 
bekeering gezegd wordt. Er staat niet geschreven: u voedt uwe bekeerde 
kinderen op," enz ; want dan zou de vraag opgelost zijn; maar wij 
lezen eenvoudig «uwe kinderen," waaronder gewis allen begrepen zijn. 
Als ik nu echter al mijne kinderen in de tucht en vermaning des 
Heeren opvoeden moet, wanneer heb ik dan daarmee te beginnen? 
Moet ik wachten, tot zij bijna mannen of vrouwen geworden zijn, 
of moet ik beginnen, gelijk elk verstandig mensch zijn werk aanvangt, 
d. i. bij het begin? Zal ik ze gedurende het gewigtigste tijdperk van 
hun leven, aan hunne natuurlijke dwaasheid overgeven; zonder met 
het oog op hunne ernstige verantwoordelijkheid, te beproeven hun 
geweten in de tegenwoordigheid Gods te brengen? Zal ik ze in eene 
algeheele zorgeloosheid dezen tijd huns levens laten verspillen, gedu
rende welken de grondslagen van hun toekomstig karakter worden 
gelegd? Dit zou eene overmaat van wreedheid zijn. Wat zoudt gij 
zeggen van eenen tuinman, die de takken zijner vruchtboomen allerlei 
kromme en wonderlijke buigingen liet aannemen, alvorens het hem 

10 
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»De dienstknechten, zoo velen als er onder het juk zijn, 
zullen hunne heeren alle eer waardig achten, opdat de naam 
van God en de leer niet gelasterd worde" (1 Tim. 6 :1 ) . 
Let wel op dat gezegd wordt»God en de leer." Waarom? 
Omdat hier van het uitoefenen eener magt gesproken wordt. 
De naam van Christus en Zijne leer zouden den heer, zoowel 
als den knecht, als leden van hetzelfde ligchaam, op ééne lijn 
plaatsen (in Christus Jezus is daar geen onderscheid); maar 
wanneer ik op de betrekkingen hier beneden zie, ontmoet 
ik de beschikking Gods, die den eenen tot heer en den 
anderen tot knecht maakt; en iedere overtreding van de 
door deze beschikking vastgestelde orde zoude haar nood
zakelijk oordeel met zich voeren. 

Het is van zeer groot belang, een duidelijk begrip van 
de leer der zedelijke Godsregering te hebben; zij is de 
sleutel om* vele zwarigheden en vragen op te lossen. Deze 
regering wordt met beslistheid en eene zeer indrukwekken
de geregtigheid uitgeoefend. Als wij de H. Schrift met 

in do gedachte kwam gepaste middelen aan te wenden om ze regt te 
leiden? Gij zoudt zeggen dat hij zeer dwaas handelen zon. Welnu! 
hij zou nog wijs zijn in vergelijking met ouders welke de tucht en 
vermaning des Heeren uitstellen tot den tijd, dat hunne kinderen 
reeds tamelijke vorderingen in de leering en vermaning des vijands 
hebben gemaakt. 

//Doch" — zal men ligt opmerken— »wij moeten op bewijzen van 
bekeering wachten." Ik antwoord, dat het geloof nooit op bewijzen 
wacht, maar dat het naar Gods woord handelt, waarop de bewijzen 
onfeilbaar volgen. Het is steeds openbaar ongeloof op teekens te 
wachten, waar God een bevel gegeven heeft. Indien de kinderen 
Israëls op bewijzen hadden gewacht, toen God zeide dat zij zouden 
uittrekken, zoo ware dit openbare ongehoorzaamheid geweest. Als de 
man met de dorre hand gewacht had, tot zich eenige kracht in hem 
liet gewaar worden, toen Jezus hem zeide de hand uit te strekken, 
hij had zijne dorre hand tot in het graf medegenomen. Evenzoo staat 
het met de ouders. Als zij op teekenen en bewijzen wachten, eer zij 
het woord in Efez. 6 : 4 gehoorzamen, zoo wandelen zij niet door 
geloof, maar door aanschouwen. Wanneer wij bovendien van den 
aanvang af moeten beginnen onze kinderen op te voeden, zoo volgt 
daaruit dat wij beginnen moeten, eer zij in staat zijn bewijzen van 
bekeering te geven; 

In dezen gelijk in alle dingen is onze taak te gehoorzamen en aan 
God de uitkomst over te laten. De zedelijke toestand der ziel kan 
door het bevel op de proef worden gesteld; maar wanneer de wil om 
te gehoorzamen daar is , zal de magt om het uit te voeren, zonder 
twijfel met het bevel gepaard gaan, en de vruchten der gehoorzaamheid 
zullen volgen «te zijner tijd, wanneer wij niet verslappen." 
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betrekking tot dit onderwerp nagaan, dan zullen wij vin
den dat in elk geval, wanneer verkeerdheid en zonde zich 
openbaren, onvermijdelijk de vruchten daarvan te voorschijn 
komen. Adam was ongehoorzaam, en werd oogenblikke-
lijk uit den hof in eene wereld verjaagd, waar hij onder 
den last van den door zijne zonde veroorzaakten vloek zucht
te , en nooit werd hij wederom in het paradijs terugge-
bragt. Wel is waar trad de genade tusschen beiden en 
gaf hem de belofte eens Verlossers; ook bedekte zij zijne 
naaktheid; maar des niet te min baarde de zonde hare 
gevolgen, en Adam kreeg nooit weder wat hij door zijne 
schuld verloren had. 

Mozes sprak aan de wateren te Meriba ligtvaardig met 
zijne lippen, en het gevolg daarvan was, dat de regtvaar-
dige God hem den intogt in Kanaan ontzeide. Ook in dit 
geval gaf de genade eene vergoeding, want God liet hem 
van den berg Pisga, Palestina's vlakten overzien. 

Ook in het geval met David zien wij al spoedig de 
gevolgen des kwaads. David pleegt echtbreuk, en wel
dra wordt dit ontzettende oordeel uitgesproken: «Het 
zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid." 
Doch ook hier was de genade overvloedig; en David 
verheugde zich, toen hij met naakte voeten en bedekt 
hoofd de hoogten des Olijfbergs besteeg. Desniettemin de 
zonde had hare gevolgen. Doch niet alleen in het 
O. Testament zien wij de zonde hare vruchten dragen. In 
het N. Testament zien wij hoe Barnabas (Hand. 15 : 37— 
41), den oogenschijnlijk gepasten wensch uitspreekt zijnen 
neef Markus in zijn gezelschap te hebben. Van dezen oogen-
blik af verliest hij de eervolle plaats, welke hij in de me-
dedeelingen des H. Geestes innam; want er wordt verder 
niet meer over hem gesproken. Van toen af werd zijne 
plaats ingenomen door een hart, dat veel meer verloochend 
en vrij van natuurlijke bewegingen was, dan dat van Bar
nabas. In dezen was het de natuur die hem dreef om 
het gezelschap te begeeren van hem, die zich van Pam-
filië af van Paulus en hem had onttrokken, en niet met 
hen voor dit werk was uitgegaan. Het was eene bemin-

10* 
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nelijke natuur; maar het was toch de natuur en zij zege
vierde in Barnabas, omdat hij Markus met zich nam, en 
zij te zamen naar het eiland Cyprus, de geboorteplaats 
van Barnabas, onder zeil gingen, waar deze in den tijd 
zijner eerste liefde zijn eigendom had verkocht, om onge-
hinderder Hem te kunnen volgen, die niets had om zijn 
hoofd op neer te leggen. (Hand. 4 : 36 , 37). *). Ach, het 
gebeurt niet zelden, dat het natuurlijke hart weer terug
keert naar hetgeen het heeft verlaten. De bloesems van 
den boom der christelijke kennis zijn in de lente schoon 
en rijk, en verbreiden eenen zoeten geur, maar hoe weinige 
smakelijke vruchten vindt men dikwijls in den herfst! 
De invloeden der natuur en der wereld waaijen om de 
ziel te ontbladeren, die vruchten belooft; en in plaats van 
die vruchten, vindt men dikwijls slechts onvruchtbaarheid 
en dwaling. Dit is iets zeer bedroevends en van den treu-
rigsten zedelijken invloed op het getuigenis. Het heil van 
den persoon, die later zulke teleurgestelde hoop heeft gekoes
terd, wordt in 't algemeen hier niet in twijfel getrokken. 
Barnabas was een verloste; de invloed, dien Markus en 
de liefde tot zijn geboortegrond uitoefenden, kon zijn naam 
niet uit het boek des levens des Lams wisschen, maar wel 
uit het register der getuigenis en des dienstes hier beneden. 
En was dit niet treurig genoeg? Hebben wij buiten het 

*) Eenige lezers zullen dit oordeel over Barnabas misschien wat 
gewaagd vinden en zullen welligt vragen: »wie geeft u het regt aldus 
te oorcleelen?" Wij zullen hen hierop antwoorden, dat de H. Geest 
zelf ons het voorbeeld heeft gegeven om aldus de daden van Gods 
dienaren te beoordeelen. Lees met aandacht den brief aan de Hebreen 
en gij zult telkenmale ontdekken, dat de apostel de geschiedenis van 
Israël ons tot voorbeeld stelt, en evenzoo die van bijzondere personen, 
die door hunne afwijkingen of door hunnen verkeerden wandel niet heb
ben verkregen hetgeen hun was voorgesteld. Zoo vinden wij in Hebr. 4 , 
hoe degenen, die ongehoorzaam geweest waren, niet in de rust, d. i. 
niet in Kanaan zijn ingegaan; waaruit de apostel aanleiding neemt om 
ons te waarschuwen niet in hetzelfde voorbeeld der ongehoorzaamheid 
te vallen. Evenzoo in Hebr. 10 : 28—39. In het twaalfde hoofdstuk 
stelt de apostel ons zelfs Ezau als een voorbeeld voor oogen. Door 
ééne onvoorzigtige, roekelooze daad beroofde Ezau zich van het eerstge* 
boorteregt en verloor daardoor de groote eer van de stamvader te zijn 
van een groot en gezegend volk, waaruit de Messias is voortgekomen. 
t>it alles doet ons zien, dat het oordeel van den schrijver over Barna
bas gewettigd wordt door hetgeen wij in de H. Schrift zelve vinden. 

{Aanm, v. d. vert.) 



161 

verlies van onze zaligheid niets te vreezen of te beklagen? 
Ach, dit zou ons doen voorkomen als zeer zelfzuchtig en 
onverschillig omtrent de verheerlijking Gods! Tot welk 
doel maakt de gezegende God zoo vele bemoeijenissen 
om Zijne gemeente hier beneden in stand te houden? 
Daarom, dat de geloovigen zouden gered en tot de 
heerlijkheid bereid worden? In geenen deele; want gered 
zijn zij door de volkomene verlossing van Christus, en te ge
lijkertijd voor de heerlijkheid toebereid. Tusschen de regt-
vaardiging en de verheerlijking bestaat een onscheidbaar ver
band. «Die Hij geregtvaardigd heeft, die heeft Hij ook 
verheerlijkt." Maar waarom laat God ons dan op de aarde? 
Daarom dat wij een getuigenis voor Christus zijn zouden; 
want zonder dit had Hij ons dadelijk na onze bekeering 
in den hemel kunnen opnemen. Moge het ons gegeven 
worden, deze waarheid in hare gansche volheid en hare 
kracht in de praktijk te verstaan! 

De zedelijke regering Gods is eene waarheid van groot 
belang; die kwaad doet, zal gewisselijk de gevolgen daar
van dragen; of hij een geloovige dan een ongeloovige, een 
heilige dan wel een zondaar is, dit verandert de zaak niet 
De genade Gods kan den zondaar vergeven; en zij ver
geeft telkenmale, als de zonde geoordeeld en beleden is; 
maar daar de zonde inbreuk op de zedelijke Godsregering 
gemaakt heeft, zoo is het noodzakelijk, dat de schuldige 
er toe gebragt wordt om zijne misdaad te gevoelen. Hij 
heeft misdaan en moet de gevolgen daarvan ondervinden. 
Dit is eene wel ontzettende, maar bijzonder heilzame waar
heid , welker werking door valsche begrippen over de gena
de jammerlijk belemmerd is geworden. Nooit staat God 
in Zijne genade toe, dat Zijne zedelijke regering aangetast 
worde, want dit zou slechts wanorde te voorschijn roe
pen; en God is niet een God van wanorde. Wij hebben 
vergeten, dat God ons van de uitoefening eener regtvaar-
dige regering een voorbeeld gegeven heeft. 

Men moet het beginsel der Godsregering niet met Zijn 
karakter verwarren.*) In de eerste toont zich de gereg-

*) De brieven van Petrus ontwikkelen de leer der zedelijke Gods-
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tigheid, in het tweede de genade. Hetgeen ik thans 
zoek in het licht te stellen is het feit dat de betrekking 
van vader en heer een beginsel der geregtigheid in zich 
bevat, en dat, zoo dit beginsel geene gepaste aanwending 
in het besturen des huisgezins vindt, zich daar spoedig de 
grootste wanorde moet openbaren. Als ik een kind dat 
mij vreemd is, verkeerd zie doen, zoo ben ik met geen 
goddelijk gezag bekleed om over hem eene regtvaardige 
tucht uit te oefenen; maar zoodra ik mijn eigen kind kwaad 

regering. Daar vinden wij de vraag: // Wie zal u kwaad doen, indien 
gij navolgers zijt van het goede?" Sommigen vinden het moeijelijk 
deze vraag te vereenigen met de verklaring van Paulus: «Allen, die 
godzalig willen wandelen in Christus Jezus, zullen vervolgd worden." 
Het schijnt overbodig te zeggen, dat deze beide denkbeelden in vol
komene harmonie zijn. De Heere Jezus zelf, die de eenige volmaakte 
en bestendige navolger van het goede was, die gedurende zijne geheele 
loopbaan hier beneden '/rondging, goed doende," vond aan het einde 
het kruis, de spies, het graf en zoo al voort. 

De apostel Paulus hield zich meer dan iemand anders vast aan het 
groote voorbeeld, dat aanhoudend vóór hem stond, geroepen als hij was 
om een' buitengewonen beker van verloochening en vervolging te 
ledigen. En hoe meer in onze dagen een heilige aan Christus gelijk
vormig is, zoo veel te meer zal hij ook te lijden hebben. Indien 
iemand, gedreven door ware overgave aan Christus, en door liefde 
voor de zielen, zich openlijk nederzet in roomsche streken, om aldaar 
Christus te prediken, zeker, zijn leven zou groot gevaar kunnen loopen. 
Maar zijn al die feiten in tegenspraak met de vraag van Petrus? 
Gansch niet. Het streven der zedelijke Godsregering is om allen voor 
het kwaad te bewaren, die navolgers van het goede zijn, en.allen 
tuchtigingen op te leggen, die het tegendeel doen. Doch dit heeft 
niets te maken met het verhevene standpunt eens discipels, en het 
berooft hem niet van het voorregt en de eer van Christus zóó gelijk
vormig te zijn als hij zelf wenseht: n Want u is uit genade gegeven 
in de zaak van Christus niet alleen in Hem te gelooven, maar ook 
voor Hem te lijden, den zelfden strijd hebbende, hoedanigen gij'in 
mij gezien hebt, en nu in mij hoort." (Filipp. 1 : 29, 30). Hier leeren 
wij dat het eene ons geschonken genade is, wanneer wij geroepen 
zijn om Christus wil te lijden, en wel te midden vaneen' tijd, waar
van hij, op het terrein der zedelijke Godsregering, misschien zegt: 
//Wie is hij die u kwaad zal doen, indien gij navolgers zijt van het 
goede?" De regering Gods te erkennen en te 'eerbiedigen is iets geheel 
anders dan navolgers yan een' verworpen en gekruisten Christus te 
zijn. Zelfs in dezen brief van Petrus, die, zoo als wij gezegd hebben, 
de leer der Godsregering bepaald behandelt, lezen wij: «Maar indien 
gij verdraagt als gij weldoet en daarover lijdt dat is genade bij God. 
Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden 
heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijne voetstappen zoudt 
navolgen." En elders: »Maar indien iemand lijdt als een christen (of 
omdat hij zedelijk aan Christus gelijkvormig is)-die schame zich niet, 
maar verheerlijke God in dezen deele. 
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zie doen, moet ik het tuchtigen, omdat ik zijn vader ben. 
»Maar"—zegt men welligt — »de betrekking van den 

vader tot den zoon is eene betrekking der liefde." Dit is waar
heid, want er staat geschreven: «Ziet, hoe groote liefde 
ons de Vader gegeven heeft, dat wij Gods kinderen genaamd 
zouden worden." (1 Joh. 3:1) . Doch ofschoon deze betrek
king op de liefde gegrond is, zoo wordt zij toch uitgeoe
fend in geregtigheid; want er staat geschreven: «Het is 
de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods." 
(1 Petr. 4:17). Even zoo worden wij in Hebr. 12 onder
wezen , dat onze hoedanigheid als regtmatige zoon ons onder 
de regtvaardige tucht brengt van den Vader der geesten. 
En in Joh. 17 woidt de gemeente aan de zorg van den 
heiligen Vader opgedragen, opdat Hij ze* beware in Zijnen 
naam. 

Zoo dikwijls nu de christelijke ouders deze groote waar
heid uit het oog verliezen, zijn hunne huizen der wanorde 
ten prooi. Zij regeren hunne kinderen niet, en met der 
tijd zal het gevolg wezen dat hunne kinderen hen regeren, 
want het gezag moet ergens berusten. Wanneer degenen 
aan wie God de teugels toevertrouwd heeft, ze niet hou
den gelijk het behoort, dan vallen zij spoedig in verkeerde 
handen. Welk eene treurige en schandelijke zaak, ouders 
te zien die door hunne kinderen geregeerd worden! Ik 
twijfel niet of dit is in de oogen Gods eene vlek, eene 
verkeerdheid, die vroeg of laat Zijne oordeelen moet uit
lokken. Een vader, die de teugels der regering uit zijne 
handen laat vallen, of ze niet vast houdt, doet op eene 
ernstige wijze te kort aan zijne heilige verantwoordelijkheid, 
daar hij voor zijn gezin de plaatsvervanger Gods en de 
bekleeder van Zijne magt is. Ik geloof niet dat zulk een 
man ooit zijn behoorlijk standpunt innemen, noch te midden 
der zijnen een getrouwe getuige Gods zijn kan. Hij kan 
een voorwerp der genade zijn, hetgeen iets anders is dan 
een getuige voor God te wezen. Dit is het wat den bekla-
genswaardigen toestand van zoo vele broederen verklaart. 
Zij hebben in hunne roeping, om naar Gods wil hunne 
huizen te besturen, gefaald, daardoor hunne ware stelling 
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en hunnen zedelijken invloed verloren; en van daar komt 
het, dat hunne kracht gebroken, hun mond gesloten en 
hun getuigenis vernietigd is. 

Niet allen hebben regte denkbeelden over dit onderwerp, 
en kunnen niet tot de grondoorzaak van eene zoo ontzet
tende zedelijke ontaarding opklimmen. Ach! helaas, vele 
christenen nemen het zeer ligt op of hunne kinderen in 
de ongehoorzaamheid en den wereldzin opgroeijen; dit schijnt 
hun natuurlijk en onvermijdelijk; en dikwijls hoort men 
ze b. v. zeggen: »Als uwe kinderen jong zijn, doet gij 
daarmee wat gij wilt; doch wacht maar tot zij ouder zijn, 
en gij zult zien dat gij genoodzaakt zijt ze aan de wereld 
prijs te geven." Nooit zal ik kunnen gelooven, dat het 
naar de gedachten Gods is, dat de kinderen Zijner dienst
knechten noodzakelijk in wereldzin en bandeloosheid opgroei-
jen. Nu, wanneer dit Zijne gedachten niet zijn, wanneer Hij 
in Zijne erbarming aan de kinderen Zijner heiligen dezelfde 
wegen geopend heeft als aan die heiligen zei ven, wanneer 
Hij de christelijke ouders geregtigt voor hun gezin het
zelfde deel te kiezen, dat zij door Zijne genade voor zich 
zelven gekozen hebben, moet men, zoo na dit alies hunne 
kinderen eigenwillig en wereldsch zijn, dan niet besluiten 
dat zich de ouders ernstig bezondigd hebben in de uitoe
fening hunner betrekking en hunner verantwoordelijkheid? 
Hebben zij hunne kinderen geen onregt gedaan en den 
Heer onteerd? En mogen zij uit het resultaat hunner 
ontrouw een algemeen beginsel vaststellen, door te zeggen, 
dat alle kinderen der christenen als zij opgroeijen op de 
hunnen gelijken ? Doet gij wel met jonge ouders, die betrek
kelijk hunne kinderen het goddelijk standpunt mogten kie
zen , af te trekken, terwijl gij hun uw eigen mislukken 
voorhoudt, in plaats van hen te bemoedigen en ze heen 
te wijzen op de onfeilbare trouw Gods jegens allen, die 
den weg Zijner geboden zoeken? Op deze wijze zoudt gij 
op den ouden profeet te Beth-el gelijken, die terwijl hij 
zelf in het booze was zijnen broeder zocht daarin te trekken, 
en er toe bijdroeg hem voor zijne ongehoorzaamheid jegens 
het woord Gods door eenen leeuw te doen verscheuren. 
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Over het geheel genomen openbaart de eigen wil mijner 
kinderen den eigen wil mijns eigen harten; en een regt-
vaardig God bedient zich daarvan om mij te tuchtigen, 
daar ik mijzelven niet geoordeeld heb. Om mij moeite 
te besparen, heb ik den booze in mijn gezin den teugel 
gelaten, en nu zijn mijne opgegroeide kinderen gelijk doornen 
aan mijne zijde, omdat ik ze niet voor God opgevoed heb. 
Dit is de geschiedenis van duizende huisgezinnen. 

Wij moeten nooit uit het oog verliezen dat onze kin
deren, zoo als wij zelven aan »de verdediging en beves
tiging des Evangelies" dienstbaar moeten zijn. Ik ben 
zeker dat indien wij daarheen kwamen onze huizen als 
een getuigenis voor God te beschouwen, dit eene uitge
breide hervorming zou te voorschijn roepen in de wijze 
van ze te regeren. Wij zouden dan beproeven eene meer 
verhevene, zedelijke orde daarin in te voeren;, niet om ons 
moeite en kommer te sparen, maar veelmeer opdat het 
getuigenis niet lijden zoude door den verwarden toestand 
onzer gezinnen. 

Vergeten wij toch niet, dat wij om de natuur onzer kin
deren te betoomen, allereerst de onze in toom moeten houden. 
Wij kunnen nooit het vleesch door het vleesch overwinnen; 
en slechts in zoo verre wij het in ons overwonnen hebben, 
zijn wij in staat het ook in onze kinderen te overwinnen. 
Voorts is daartoe eene geheele eenstemmigheid en aanhou
dende zamenwerking noodig tusschen den vader en de moe
der. Hunne woorden, hun wil, hun gezag, hun invloed, 
kortom alles moet één zijn in den strengsten zin des woords. 
Terwijl zij één vleesch zijn, moeten zij steeds in hunne 
huizen het schoone en krachtige beeld der eenheid voor
stellen. Met dit doel moeten zij God gemeenschappelijk 
'dienen, Hem verwachten, in Zijne tegenwoordigheid wande
len , Hem hun hart openen en alle zorgen overgeven. Hoe 
dikwijls komen mannen en vrouwen in dit opzigt te kort! 
Somwijlen gebeurt het, dat een van beiden wenscht wer
kelijk van de wereld afstand te doen en het vleesch ten 
onder te houden tot een punt, waar de andere nog niet 
gekomen is, en dit veroorzaakt treurige gevolgen. Het leidt 
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dikwijls tot allerlei omwegen en tot bepaalde tegenwerking 
in de beginselen en handelingen van den man en de v rouw, 
zoodat men niet van lien zeggen k a n , dat zij één zijn in 
den Heer. Er kan niets nadeeliger zijn, dan de werking 

van dit alles op de opgroeijende kinderen en de invloed daar
van op liet geheele huisgezin is onberekenbaar. W a t de 
vader beveelt, heft de moeder o p , wat hij verbiedt staat 
zij toe ; wat hij opbouwt breekt zij af. De vader wordt 
als hard en streng aangezien. De moederlijke invloed han
delt buiten dien des vaders , en maakt dien dikwijls magte-
loos zoodat de toestand des vaders een der moeijelijkste wordt , 
en het geheele gezin een tooneel van verwarring en godde-
looze losbandigheid oplevert *). Di t is een gruwel. Onder 
zulke omstandigheden kunnen kinderen nooit goed opgevoed 
worden; en in betrekking tot het getuigenis voor Christus 
is reeds de gedachte ontzettend. W a a r zulk een toestand 
heerscht , daar moest men de diepste gebrokenheid des har 
ten over deze zaak voor den Heer opmerken. Zijne erbar
ming is onuitputtelijk, en Zijn teeder medelijden stelt ons 
nooit te l eu r , en wij mogen zeker hopen, dat indien wezen
lijke smart en opregt berouw daar is, God in genade tus-
schen beiden zal komen om te genezen en wederom op te 
rigten. Zeker is he t , dat wij niet aan dergelijke dingen 
mogen deelnemen; dat daarom allen die in hunne har ten 
daarover bedroefd zijn , dag en nacht tot den Heer roepen, 

*) Niets is bedroevender dan ecne moeder tot hare kinderen te 
hooren zeggen: het is niet noodig, dat uw vader dit of dat weet. 
Waar dergelijke huichelarij en dubbelzinnigheid heerscht, schuilt iets 
ontzettend kwaads, en het is dan zedelijk onmogelijk aan de uitoefening 
eener ware tucht te denken. Het kan dan niet vermeden worden, dat 
de vader door eene overmatige gestrengheid de kinderen »tot toorn 
verwekt," of dat de moeder den eigen wil des kinds begunstigt ten 
koste van het karakter en het gezag des vaders. In beide gevallen is 
het getuigenis een' band aangelegd, die in de kinderen veel kwaads 
aanrigt. Christelijke ouders moeten daarom zorgvuldig waken, voor 
hunne kinderen en dienstboden, steeds in de kracht van die éénheid te 
staan, welke uit volkomene eenheid des harten ontstaat. En indien 
ongelukkigerwijze hun oordeel in eenig punt der huiselijke regering 
niet overeenstemt, zoo mogen zij dit tot eene zaak van vriendelijke 
overlegging in de tegenwoordigheid Gods stellen, maar nooit de ver
scheidenheid hunner meening in huis laten blijken; want dit zou eene 
zedelijke zwakheid openbaren, die door eene geringschatting van hun 
gezag zoude gevolgd worden. 
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terwijl zij zich gronden op Zijne waarheid en op Zijnen 
naam, welke door zulke zonden gelasterd worden, en — 
zeker, God zal hooren en uitredden! Nogtans moet deze 
vraag in hare uitgestrektheid in het licht van het getuige
nis voor den Zoon Gods beschouwd worden, want om den 
wille van dit getuigenis zijn wij op de aarde gelaten. Inder
daad staat het ons niet vrij onze kinderen naar ons goed
dunken op te voeden, maar wij moeten ze opvoeden tot 
eer van God, met God, door God en voor Zijn aangezigt. 
Om een zoo verheven doel te bereiken moeten wij ons veel 
in de tegenwoordigheid Gods bevinden. Een christen vader 
kan zijne kinderen niet slaan en schelden, zoo als de wereld -
ling dit naar zijne grillen en luimen van het oogenblik 
doet. De christen moet in het midden van zijn gezin den 
Heer vertegenwoordigen, waar dit wel verstaan wordt, zal 
alles in het huis zich regelen. Hij is de plaatsbekleeder 
Gods; hij zal daarom ten einde dit ambt regt te verstaan 
en trouw te vervullen in een herhaald, of liever in een 
onafgebroken verkeer met zijnen Heer moeten staan. Hij moet 
zich laag bij de voeten van zijnen Heer zetten om te verne
men wat en hoe hij doen moet, en alleen dan wordt hem in 
zijn ambt alles eenvoudig en gemakkelijk. 

Dikwijls zou het hart een algemeenen regel voor ieder 
der onderscheidene bijzonderheden van het huiselijk bestuur 
verlangen. Men vraagt b. v. welke soort van straffen, 
welke soort van belooningen en welke soort van spelen 
moeten christelijke ouders verkiezen. Wat de straffen aan
gaat, ik geloof dat zij zelden noodzakelijk zullen zijn, 
wanneer de goddelijke beginselen van de kinderlijke opvoe
ding van de vroegste jeugd af in toepassing gebragt zijn. 
Wat de belooningen betreft, zoo schijnt het mij toe dat zij 
eigenlijk bestaan moeten in uitdrukkingen van liefde en 
goedkeuring. Een kind moet gehoorzaam zijn — gehoor
zaam zijn in alle opzigten en onophoudelijk^— niet om eene 
belooning te verkrijgen, die ligt de eerzucht, deze werking 
des vleesches, zou voeden en ontwikkelen, maar — omdat 
God het wil. 

De spelen eindelijk, die gij uwen kinderen wenscht te 
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verschaffen, zullen steeds, zoo veel mogelijk, het karakter 
van eenige nuttige bezigheid hebben. Dit is nuttig voor 
den geest. Het is verkeerd in de kinderen de gedachte te 
kweeken dat glinsterend speelgoed en snuisterijen genot 
opleveren. Ik heb dikwijls zeer jonge kinderen in papier, 
potlood of dergelijke zaken, die zij hadden weten te krijgen 
een veel grooter en tevens veel eenvoudiger vermaak zien 
scheppen dan in het duurste speelgoed. Eindelijk, laat ons 
bij alle zaken, bij straffen, belooningen en spelen het oog 
op Jezus gerigt houden, en laat ons ernstig trachten het 
vleesch ten onder te brengenon der welken schijn en onder 
welke gedaante het zich ook moge toonen. Dan zullen 
onze huizen een getuigenis voor God zijn; en allen die het 
binnen treden, zullen gedrongen zijn uit te roepen: »God 
is hier!" 

Ik moet eindigen. Ik heb niet — God weet het — de 
pen opgenomen om iemand te beleedigen. Ik gevoel in al 
hare kracht de waarheid ,:het gewigt, den ontzettenden ernst 
der zaak, die ik heb behandeld, en te gelijker tijd mijne 
onbekwaamheid ze met de noodige helderheid en kracht in 
het licht te stellen. Nogtans hope ik van God, dat Hij 
deze regelen zal laten kracht doen; en wanneer Hij werkt, 
zoo kan het zwakste werktuig aan zijn doel beantwoorden. 
Hem draag ik thans deze regelen op, van welke ik met 
vertrouwen zeggen kan, dat ik ze in Zijne heilige tegen
woordigheid begonnen, voortgezet en geëindigd heb. Eene 
gedachte heeft mij buitengemeen gesterkt, namelijk dat 
in het oogenblik dat de noodzakelijkheid op mijn geweten 
drukte van dit stukje te schrijven, eenige veelgeliefde 
broeders vergaderd waren, om zich te verootmoedigen, 
om belijdenis te doen en om vooral het getuigenis voor 
den Zone Gods in de laatste dagen tot voorwerp hunner 
gebeden te stellen. Ik twijfel niet of een zeer belangrijk 
deel hunner belijdenis is het verval ten opzigte van het 
huiselijk bestuur geweest; en wanneer deze regelen door 
den Geest Gods gebruikt worden, om in één enkel gewe
ten een regt diep gevoel van dit verval en in één enkel 
hart een in waarheid opregt verlangen te wekken, deze 
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breuk naar Gods wil weder te herstellen, dan zou dit bewijs 
van niet vergeefs geschreven te hebben eene niet geringe 
vreugde voor mij zijn. Moge de Almagtige God naar den 
rijkdom Zijner genade door den Heiligen Geest in de har
ten van al Zijne veelgeliefde heiligen een brandend verlan
gen te voorschijn roepen om in deze »laatste ure" een meer 
volstandig, helder, beslist en krachtig getuigenis voor Chris
tus te zijn, opdat wanneer de stemme des aartsengels en 
de bazuine Gods in de lucht weerklinken, Hij hier bene
den een volk vinde, wel toebereid om den hemelschen Brui
degom te gemoet te gaan. (Vertaald). 

De Geest, niet <|er vreesachtigheid, maar 
der kracht. 

(2 Tim. 1 : 3—8). 

Zulke vermaningen als deze, zijn slechts dan gegeven, 
als er omstandigheden waren, die ze noodzakelijk maakten. 
Zij zijn bestemd, om eene rigting des vleesches te veroor-
deelen, opdat wij in den geest daarvan zouden bewaard 
blijven. Het is noodzakelijk ons voor oogen te stellen, 
hoe de Heer met ons handelt: juist zooals wij zijn, — 
Hij ziet in al Zijne wegen altijd op de omstandigheden, 
in welke wij ons bevinden. 

Christus wil ons niet bevrijden van de moeijelijkheden 
en de verzoekingen in deze wereld. Wij lezen in Joh. 
17 : 15 : »Ik bid niet, dat gij hen uit de wereld weg
neemt." Zoo lang Hij ons in deze wereld laat, blijven 
wij allen aan de gewone verhoudingen der menschen onder
worpen; Hij leert ons echter, ons vertrouwen in alles 
alleen op God te stellen. Wij zouden soms kunnen denken 
dat wij, als christenen, van al deze verzoekingen zouden 
bevrijd blijven, of anders er geen gevoel van zouden 
hebben, wanneer wij in dezelve kwamen. De gedachten 
Gods zijn echter geheel anders over ons. De theoretische 
christen kan zachtmoedig en bedaard zijn; vele schoone 
boeken lezen en liefelijke spreuken kennen; zoo God echter 
aanvangt zijne zachtmoedigheid te beproeven, zoo zal hij 
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de zwarigheden der wereld beginnen te gevoelen, en zal 
ondervinden, dat de christen bestemd is door deze zwa
righeden henen te gaan. Hoe naauwer een christen door 
de genade met God wandelt; des te naauwkeuriger zal 
hij ook op de gebreken van anderen zien; hoe meer hij 
als een heilige leeft, des te meer zal hij zich ook de trouw 
en de teederheid Gods, die hem voortdurend ten deel zijn 
geworden, bewust zijn. 

Beschouwen wij het leven van den Heer Jezus, b. v. 
in Gethsémané. Wat zien wij daar? Eene onafgebrokene 
onderworpenheid; niet ééne wolk ligt op Zijne ziel. Hij 
is altijd dezelfde; nooit verliest Hij Zijn rustpunt. Maar 
vinden wij dan in de psalmen niets, wat deze gelatenheid 
schijnt te verbreken? Men bedenke dat de psalmen in 
het licht stellen, wat er in zijn binnenste is omgegaan. 
In de evangeliën wordt Hij den menschen voorgesteld 
als eene getuigenis van de magt Gods en dat wel in zulke 
omstandigheden, welke den mensch met schrik en angst 
zouden vervuld hebben. Hij wandelde met God; wij vinden 
Hem in vollen vrede en hooren Hem met volkomene 
gerustheid zeggen: »Wien zoekt gij?" — "Ik ben het!" 
Hoe vol gerustheid! Hoe gebiedend! (want de vrede 
heerscht te midden der bezwaren). Toen Hij in doodsangst 
was, viel »Zijn zweet op de aarde, als droppelen bloeds." 
Zijne onderworpenheid ontstond derhalve niet daaruit, dat 
Hij het gewigt der verzoeking niet kende; Hij gevoelde 
in den geest de gansche verzoeking, maar God was met 
Hem in de omstandigheden en daarom was hij steeds vol
komen kalm tegen over de menschen. 

Wij moeten niet verwachten, dat wij zonder gevoel 
zullen blijven, wanneer wij hier beproefd of verzocht 
worden. Jezus zegt: »zij geven mij gal tot mijne spijze; 
en in mijnen dorst hebben zij mij edik te drinken geo-even." 
(Ps. 69 : 22). Hij gevoelde alles volkomen. Het zwaard 
drong in zijne ziel. »De spot," zegt Hi j , «breekt mij 
het hart." Er is echter een onderscheid tusschen Christus 
in Zijn lijden en ons. Bij Hem was er tusschen de ver
zoeking en de gemeenschap met God zelfs geen oogenblik 
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van scheiding. Dit is bij ons het geval niet. Wij moeten 
eerst leeren, dat wij zwak zijn en ons zelven niet kunnen 
helpen; en dan kunnen wij ons tot God wenden en op 
Hem zien. 

Waar was Paulus, als hij zegt: «Zij hebben mij allen 
verlaten." Zijn vertrouwen op God was niet verzwakt, 
maar zijn hart was op het eind van zijnen dienst gebroken, 
als hij om zich heen zag. Hij zag den vloed des kwaads 
binnendringen (2 Tim. 3 : 4) ; hij kende de gevaren voor 
Timotheus, die alleen stond; en met het oog op dit inko
mende kwaad en in het gevoel zijner eigene zwakheid 
zegt hij tot hem, opdat hij niet door den Geest der vrees
achtigheid overvallen zou worden: »Om welke oorzaak 
ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die 
in u is, door de oplegging mijner handen. Want God 
heeft ons niet gegeven eenen geest der vreesachtigheid, maar 
der kracht, en der liefde, en der gematigdheid." (vs. 6—8). 
Zoo wij den geest der vreesachtigheid hebben, zoo is deze 
niet van God, want God heeft ons den geest der kracht 
gegeven. De satan heeft met zijne gansche magt op 
Christus gewerkt en Christus zit ter regterhand der maje
steit in de hoogste hemelen. 

«Lijd verdrukkingen met het evangelie, naar de kracht 
Gods." Men moet alzoo met het evangelie lijden, en niet 
zonder gevoel daarin blijven; maar men moet lijden in 
de kracht Gods. 

Wij worden alzoo niet geroepen, om het lijden en de 
zwakheid niet te gevoelen. Paulus had »eenen doorn in 
het vleesch;" (2 Cor. 12) en gevoelde hij hem niet? Voor
zeker, hij gevoelde hem dagelijks en tevens sloeg hem een 
engel des satans met vuisten. En wat zeide hij? »Ik zal 
dan veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone." De kracht Gods, die met ons 
is , vermindert het gevoel der verzoeking niet ; maar wij 
werpen al onze bekommernissen op den Heer, want Hij 
zorgt voor ons." Dit wil echter niet zeggen dat wij op 
het zelfde oogenblik, dat wij ons aan Hem overgeven of 
Hem aanroepen, ook antwoord ontvangen. Daniël moest 
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drie weken wachten, eer hij antwoord van God ontving; 
doch van den eersten dag aan, dat hij om verstand baö 
gebeden en voor zijnen God vastte, waren zijne woorden 
verhoord geworden. (Dan. 10). Het gebeurt dikwijls, dat 
wij in de eerste plaats zei ven over eene zaak nadenken, en 
naar onzen eigenen wil daarin handelen, voor dat wij ona 
tot God wenden. Alzoo zien wij het bij Jezus niet. »Ter
zelfder tijd antwoordde Jezus en sprak: »Ik loof U, Va
der. . . . " Wij maken het ons zelven dikwijls zoo moeijelijk. 

«Zijt in geen ding bezorgd!" (Fil. 4 : 6). Dat is ligt 
gezegd; moeten wij dan toch geene zorgen hebben voor 
den toestand der vergadering of wegens het lijden eener 
familie enz.? Zijt in geen ding bezorgd! Alles wat zorg 
in ons kan doen ontstaan, doet ook de zorg Gods voor ons 
ontstaan. Daarom: »zijt in geen ding bezorgd, maar laat 
uwe begeerte in alles, door bidden en smeeken, met dank
zegging bekend worden bij God," en alzoo zal »de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, uwe harten en uwe 
zinnen bewaren in Christus Jezus." Er staat niet dat onze 
harten den vrede Gods moeten bewaren, maar dat de vrede, 
welke in God zelven is, Zijn vrede, de onveranderlijke vast
heid van alle gedachten Gods, onze harten bewaart. 

Verder, wanneer wij niet zorgen, wanneer het gemoed 
vrij is en de vrede Gods het hart bewaart, dan is de 
ziel bekwaam gemaakt, aan gelukkige dingen te denken. 
»Al wat waarachtig is, al wat eerlijk i s , al wat regtvaar-
dig is , al wat rein is, al wat liefelijk is , al wat wel luidt, 
zoo er eenige deugd is, en zoo er eenige lof is, bedenkt 
datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord 
en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal 
met u zijn." (vs. 8 : 9). God zelf is de bewaarder der ziel — 
niet slechts de «vrede Gods," maar de »God des vredes." 

Wanneer de ziel op God is gerigt zoo is de Heer met 
haar in de verzoekingen en dan blijft het gemoed volkomen 
gerust. De geest der liefde, de geest van Christus is daar. 
Indien ik echter aan mij zelven denk, dan is de geest 
der zelfzucht in mij. 

(Uit het Hoogduitsch). 


